Aan: de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit de onderbouw (klas 1, 2 en 3)

Datum: 5 september 2022
Betreft: huiswerkklas schooljaar 2022-2023

2223-005/RS

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Elk jaar wordt, bij voldoende aanmeldingen, de huiswerkklas voor leerlingen uit
de onderbouw (klas 1, 2 en 3) opgestart.
Begeleiding
De huiswerkklas staat onder begeleiding van de heer M. Rosendahl met
ondersteuning van gemotiveerde en betrokken bovenbouwleerlingen. Zij zijn in
staat voor alle vakken een goede inhoudelijke begeleiding te geven.
Hoe en wanneer
De huiswerkklas wordt gehouden op:
• maandag van 15.30 – 17.00 uur
• dinsdag van 14.30 – 16.00 uur
• woensdag en donderdag van 15.30 - 17.00 uur.
Aanmelding/inschrijving
Een leerling kan worden aangemeld voor minimaal 2 dagen per week voor een
periode van tenminste 3 maanden. In verband met de continuïteit is aanmelden
voor één middag niet mogelijk. Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding.
Aanmelden kan via huiswerkklas.ob@vituscollege.nl
Tussentijds instromen is mogelijk zolang er plaats is. Opzeggen kan uitsluitend
via een brief of e-mail van ouder(s)/verzorger(s).
Kosten
De kosten bedragen per week:
- € 20,- voor 2 dagen
- € 30,- voor 3 dagen
- € 40,- voor 4 dagen
De facturering vindt van te voren plaats.
Voor wie is de huiswerkklas
- leerlingen die naar het oordeel van de docenten wel mee zouden moeten
kunnen komen, maar het uit zichzelf niet kunnen opbrengen regelmatig
aan hun huiswerk te werken;
- leerlingen bij wie het "huiswerk" thuis geregeld tot conflicten leidt;

-

leerlingen bij wie de huiselijke omstandigheden het wenselijk maken dat
het huiswerk op school gemaakt en geleerd wordt.

Wat bijbehorende regels
- Om de rust en de concentratie te bevorderen moet iedereen op tijd
aanwezig zijn en mag niemand eerder weggaan.
- De leerlingen moeten zelf hun boeken etc. bij zich hebben, maar atlassen
en woordenboeken zijn voor algemeen gebruik aanwezig.
- De leerlingen hebben een vaste plaats; de plattegrond zit in het logboek,
dat dagelijks ten behoeve van de begeleiding wordt bijgehouden.
- Leerlingen die eerder vrij zijn dan de start van de huiswerkklas, kunnen
eerst pauzeren in de mediatheek of Studio-20.
- Een ziekmelding graag ook doorgeven aan huiswerkklas@vituscollege.nl.
- Indien de huiswerkklas door omstandigheden niet kan doorgaan, staat dit
altijd op de monitor vermeld.
Wij vertrouwen erop u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u toch nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met
de heer Rosendahl via huiswerkklas.ob@vituscollege.nl Hij staat u graag te
woord.

Met vriendelijke groet,

Team Vituscollege

