
 

Aan alle leerlingen en ouders 

 
Datum: 2 juni 2021 
Betreft: Nulmeting/zelfevaluatie op dinsdag 8 juni a.s.  

 
Beste leerlingen en ouders, 
 
De afgelopen weken is er meer duidelijkheid gekomen over het Nationaal Plan Onderwijs (NPO), dat 
ons de komende twee jaar financieel gaat helpen om de eventueel door Corona opgelopen 
“leervertragingen” in te halen. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereiding van een  
“inhaalprogramma” dat we komend schooljaar gaan uitvoeren. We hebben dat programma op onze 
school de titel “Deltaplan” gegeven. Daarmee geven we aan dat er meerdere wegen zijn die ervoor 
kunnen zorgen dat alle leerlingen straks gaan ervaren dat ze weer “bij” zijn. 
 

1. Uitgangspunten Deltaplan 
- Activiteiten in het kader van het Deltaplan worden aangeboden onder schooltijd. 
- We zetten zoveel mogelijk eigen docenten in. 
- We vragen onze bestaande samenwerkingspartners (bewezen kwaliteit) voor activiteiten die 

we kunnen uitbesteden. 
- We investeren in duurzame “ingrepen,” zodat we er ook op de langere termijn van kunnen 

profiteren. 
 

2. Input voor het Deltaplan 
Voordat we het Deltaplan definitief gaan invullen willen we zicht krijgen op hoe het gaat met onze 
leerlingen op het gebied van leerprestaties, sociaal- en persoonlijk welbevinden, studievaardigheden 
en zogenaamde executieve functies (o.a. motivatie, concentratie, impulsbestrijding). Dit gaan we als 
volgt aanpakken:  

- Donderdag 3 juni vanaf 13.45u. Vakdocenten bespreken in de vaksecties op basis van 
cijfermatige gegevens welke ondersteuningsbehoefte er is bij de vakken. 

- Dinsdag 8 juni het 2de en 3de lesuur: leerlingen van B1 vullen een onafhankelijke toets in over 
tekstbegrip. 

- Dinsdag 8 juni het 4de en 5de lesuur: alle leerlingen vullen een zelfevaluatie in. Om een 
compleet beeld van onze leerlingen te krijgen, kijken we verder dan de leerprestaties. We 
gebruiken daarvoor een zelfevaluatie, ontwikkeld door het bureau ICE. In de zelfevaluatie 
geeft een leerling aan hoe hij of zij over zichzelf denkt als het gaat om zijn/haar persoonlijk en 
sociaal welbevinden en de aanpak van het leren. De uitkomst van deze zelfevaluaties is input 
voor de mentor voor gesprekken met individuele leerlingen. De uitkomst is ook input voor het 
opnemen van extra ondersteuning in ons Deltaplan op het gebied van zorg, studie-
vaardigheden, groepsvormingsactiviteiten, etc. 

- Maandag 28 juni. Mentoren en zorgexperts bespreken de uitkomsten van de zelfevaluaties en 
bepalen wat er aan extra aanbod nodig is op het gebied van begeleiding en zorg. De opbrengst 
van deze bespreking wordt onderdeel van het Deltaplan. 

 
Leerlingen krijgen op 8 juni een instructie hoe ze de zelfevaluatie moeten invullen. Het Deltaplan wordt 
in juni ter instemming voorgelegd aan de MR en wordt nog voor de zomervakantie aan ouders en 
leerlingen toegezonden. 
 
Hartelijk dank voor jullie medewerking! 
Met vriendelijke groet,  

Hanneke Arpots, 
rector 


