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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
de leerlingen van B1 en B2

Krommenie, 12 september 2018

Geachte mevrouw, mijnheer,
Wij bieden huiswerkbegeleiding tegen een kleine vergoeding aan. Deze extra vorm van
huiswerkbegeleiding noemen we “huiswerkklas”. Wij willen u graag nader informeren wat
de huiswerkklas precies inhoudt en voor wie deze is bedoeld. De huiswerkklas start vanaf
maandag 1 oktober a.s.
Huiswerk wordt, de naam zegt het al, in principe thuis gemaakt. Bij de meeste leerlingen
lukt dit in voldoende mate. Sommige leerlingen zijn thuis echter onvoldoende in staat om
het huiswerk te maken/leren. De reden hiervoor kan zijn dat er thuis bijvoorbeeld geen
plek is om in alle rust te werken of dat de leerling behoefte heeft aan begeleiding bij het
huiswerk en dit thuis niet voldoende kan worden geboden. Voor deze leerlingen hebben
wij het aanbod van de huiswerkklas. Het doel is dat de leerling uiteindelijk zelfstandig
thuis het huiswerk kan maken.
De huiswerkklas is niet bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met een bepaald vak.
Voor hen hebben wij het aanbod van “vakhulp”. Dit start na de herfstvakantie. Op het
lesrooster staat aangegeven wanneer er vakhulp voor de verschillende vakken wordt
gegeven. Leerlingen kunnen hier vrijwillig naar toe gaan voor extra uitleg. Zij kunnen ook
door de vakdocent verplicht worden om vakhulp te volgen. U wordt in dat geval
geïnformeerd.
De huiswerkklas is op de maandag, woensdag en donderdag van 15.15-16.30 uur. De
leerlingen krijgen eerst de gelegenheid even te ontspannen bij het drinken van een kopje
thee met elkaar en uiterlijk 15.30 uur gaan zij dan stil aan het huiswerk.
De huiswerkklas staat onder supervisie van een docent met assistentie van enkele
gemotiveerde bovenbouwleerlingen. De leerlingen kunnen in alle rust hun huiswerk
maken en hulp krijgen bij het plannen en structureren van werk.
De leerlingen zorgen er zelf voor dat zij de boeken en voldoende huiswerk
meenemen.
Om uw kind te kunnen aanmelden voor de huiswerkklas verzoeken wij u dit eerst met uw
kind te bespreken en samen een realistische doelstelling te formuleren en deze aan te
geven op het bijgevoegde aanvraagformulier. Het formulier kan worden ingeleverd bij de
administratie Onderbouw. Wij bekijken aan de hand van uw doelstelling of uw kind
daadwerkelijk in aanmerking komt voor de huiswerkklas.
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Er zijn vier opties om deel te nemen aan de huiswerkklas:
1. Twee dagen per week: op maandag en woensdag van 15.15-16.30 uur.
2. Twee dagen per week: op maandag en donderdag van 15.15-16.30 uur.
3. Twee dagen per week: op woensdag en donderdag van 15.15-16.30 uur.
4. Drie dagen per week: op maandag, woensdag, donderdag van 15.15-16.30 uur.
Deelname aan de huiswerkklas geschiedt in aaneengesloten periodes:
- periode 1: maandag 1 oktober
- donderdag 8 november
- periode 2: maandag 12 november - donderdag 24 januari
- periode 3: maandag 28 januari
- donderdag 4 april
- periode 4: maandag 8 april
- vrijdag
13 juni
Aan het eind van iedere periode wordt het effect van de huiswerkklas geëvalueerd en
wordt bekeken of de huiswerkklas kan worden beëindigd of zal worden voortgezet.
U kunt de huiswerkklas niet halverwege een periode stoppen.
Zoals genoemd zijn aan de huiswerkklas kosten verbonden.
 twee dagen huiswerkklas per week: € 5,- per week.
 drie dagen huiswerkklas per week : € 7,50 per week.
U ontvangt na afloop van iedere periode een factuur van ons.
Wij laten degenen die hun kind aanmelden voor de huiswerkklas schriftelijk weten of de
aanmelding wordt gehonoreerd.
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande dan kunt u contact
opnemen met ondergetekenden.
We vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Mevr. A. de Jong, afdelingsleider leerjaar 1
J. Plooijer, afdelingsleider leerjaar 2 en 3

Bijlage: opgaveformulier

Postadres: Postbus 342, 1560 AH Krommenie
E-mail: brchv@bertrand.nl
BRC Onderbouw: Erasmusstraat 1, 1561 KD Krommenie
BRC Bovenbouw: Erasmusstraat 28, 1561 KD Krommenie
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Website: www.bertrand.nl
075-6404104
075-6210426

