
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 1 juni 2021 
 
 
 
Geachte ouders, 
 
Waarschijnlijk heeft u er al het een en ander over gehoord via de media: het Nationaal 
Programma Onderwijs. We praten u graag even bij. En we vragen u om hulp. 
 
De gevolgen van de corona-crisis  
Leerlingen mochten wel naar school, niet naar school, af en toe naar school, ze kregen 
thuisonderwijs in veel vakken, maar niet in alle. En ze zagen hun mede-leerlingen en 
docenten weinig in de les en zelden buiten de les. Gezamenlijke creatieve of sportieve 
activiteiten werden gecanceld. De corona-crisis heeft dus veel gevolgen gehad voor het 
onderwijs. Dat is ten koste gegaan van veel leerlingen; hun kennis, schoolse en sociale 
vaardigheden hebben zich niet optimaal kunnen ontwikkelen.  
 
NPO 
De overheid schiet de scholen te hulp met het Nationaal Programma Onderwijs. Dat is 
een programma gericht op herstel en ontwikkeling van het onderwijs, op inhalen en 
compenseren van vertraging, op ondersteuning van iedereen in het onderwijs die het 
moeilijk heeft.  
Allereerst zullen we in beeld moeten krijgen waar herstel en ontwikkeling nodig is, waar de 
tekorten en vertragingen zitten. Ouders wordt daarom gevraagd een scan in te vullen. 
Leerlingen maken dezelfde scan op school. 
De schoolleiding bestudeert de uitkomsten van deze scan en van andere onderzoeken en 
komt met een keuze voor maatregelen. We gaan daarbij kiezen uit een ‘menukaart’ van de 
overheid. Daarop staan interventies (maatregelen) waarvan vaststaat dat ze helpen. De 
teams beslissen welke maatregelen voor welke leerling(en) worden ingezet. Voor de vakantie 
krijgt u hierover bericht. 
 
Uw hulp is nodig 
We moeten dus in kaart zien te krijgen wat de situatie per leerling is, zodat we in het nieuwe 
schooljaar met de maatregelen van de menukaart aan de slag kunnen. Daarvoor hebben we 
ook de hulp nodig van de ouders.  
Wilt u de scan invullen voor uw zoon of dochter? De ouders van alle leerlingen die op dit 
moment nog niet in een examenklas zitten, ontvangen binnenkort van de mentor van hun 
kind een uitnodiging, uitleg en een inlogcode voor deelname aan de scan in de week van 14 
juni.  
We hopen dat u die scan wilt invullen vóór 20 juni. Bij voorbaat onze dank! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
S.M. (Sietse) Hoogeboom 
teamleider algemeen  
hg@sgweredi.nl  

Aan de ouders van alle leerlingen van de school.  
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