
Nieuwsbrief NPO Rietveld Lyceum schooljaar 2022-2023   

 

Inleiding 

Van harte welkom bij de eerste nieuwsbrief NPO van het schooljaar 2022-2023.  

NPO     

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een (niet-structureel) investeringsprogramma om de 

gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. De scholen stellen een programma op dat 

is gebaseerd op een schoolscan die op leerling-niveau op drie gebieden aangeeft waar hiaten zitten: 

• vakkennis en vakvaardigheden 

• executieve vaardigheden 

• welbevinden 
 

Vervolgens moet elke school uit de aangeleverde menukaart uit de zeven interventies kiezen. De 

interventies van de menukaart zijn: 

A. Meer onderwijs om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren 
B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren 
C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen 
D. Ontwikkeling van executieve functies van leerlingen 
E. Extra inzet van personeel 
F. Faciliteiten en randvoorwaarden  

 
Ontwikkeldocument 

Onderstaande interventies zijn bij de start van het schooljaar ingezet of als voorgenomen interventie 

geformuleerd (cursief gedrukt). De Medezeggenschapsraad heeft hierover meegedacht. Gedurende 

het schooljaar zullen meerdere interventies volgen omdat die op dat moment in het schooljaar zich 

voordoen wat dit een ontwikkeldocument maakt.  

 

Programma onderdeel Informatie 

A. Meer onderwijs om bij groepen leerlingen 
kennis en vaardigheden bij te spijkeren 
 

 

Bijspijkerlessen/maatwerklessen wiskunde  In de bovenbouw kunnen leerlingen die 
zijn doorverwezen extra ondersteuning 
wiskunde krijgen.  

Ondersteuning op diverse vakken Examenklassen 

Inzet op vaardigheden Extern bedrijf 

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en 
vaardigheden bij te spijkeren 

 

Instructie in kleine groepen Examentrainingen 

Instructie kleine groepen Tentamentrainingen vooraf aan de 
toetsweek 



Instructie in kleine groepen  Zie wiskunde (bijles op hiaten) 

 Aanschaf klassensets (wi en gs) 

 Bij sommige lessen, extra groep 
ondersteuning toegevoegd 

Scholing van personeel Feedback cyclus 
Motivatie 
Gesprekstechnieken 
Coachend mentoraat 

C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van 
leerlingen 

 

Huiskamer project Op woensdagen na schooltijd voor 
leerlingen die gezamenlijkheid opzoeken 

Cultuur coaches inzet en inhuur materialen Voor leerlingen die gezamenlijke 
activiteiten willen uitoefenen/bezoeken. 
Deze kosten worden vanuit het 
samenwerkingsverband betaald.  

Extra aanbod vanuit de 'meerwaarde'-groep; 
startweek, werk- en projectweek en gedurende het 
schooljaar. Bestemd voor alle leerlingen 
 

Voor alle leerlingen wordt regelmatig een 
aanbod gedaan gericht op sport en 
cultuur. 
Deze kosten worden vanuit het 
samenwerkingsverband betaald. 

E: (Extra) inzet van personeel en ondersteuning:  

Klassenverkleining In de school zijn meerdere klassen 
verkleind, teneinde meer aandacht te 
kunnen besteden in de lessen. 

Mavo 4 : kleinere mentorgroepen  

F. Faciliteiten en randvoorwaarden  
 

 

Ouderparticipatie De school wil de driehoek leerling-ouders-
school versterken door de input van 
ouders mee te nemen in de keuzes die de 
school maakt. 

Leerling-participatie Leerlingen mee laten denken over keuzes 
die in de school worden genomen. 

 

In december worden de ingezette en voorgenomen interventies geëvalueerd en in januari wordt  

nieuwsbrief 2 verspreid. 


