Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van klas 1 en 2
Maastricht, 21 december 2018
Ons kenmerk: MAA/THI/1812051
Onderwerp: huiswerkklas
Geachte ouders, verzorgers,
Vanaf januari 2019 starten wij, in samenwerking met de stagiaires van de lerarenopleiding van de
Hogeschool Fontys, met een huiswerkklas op het Bonnefanten College.
Dit willen wij aanbieden op drie dagen namelijk op dinsdag, woensdag en donderdag het 8ste en
9de uur.
Wat houdt de huiswerkklas in:
 Maximaal 15 leerlingen in een klaslokaal
 Rustige omgeving
 Vakinhoudelijke hulp van de stagiaires
 Hulp bij leren plannen van de stagiaires
We streven naar kleinschaligheid waardoor begeleiding op individueel niveau mogelijk is.
Om die kleinschaligheid te waarborgen beperken wij het aantal deelnemers tot 15 leerlingen per dag
(8ste en 9de uur).
De leerlingen kunnen zich aanmelden door onderstaand strookje in te vullen en in te leveren bij de
receptie van onze school.
Voor die leerlingen die worden opgegeven voor de huiswerkklas gelden de volgende voorwaarden:
1. Als een leerling voor één of meerdere dagen is opgegeven voor de huiswerkklas geldt op die
dag(en) een verplichte aanwezigheid.
Mocht een leerling bij ziekte of anderszins niet aanwezig kunnen zijn dan is een afmelding via de
receptie verplicht. Is de leerling zonder afmelding niet aanwezig dan wordt u als
ouders/verzorgers hierover per e-mail op de hoogte gebracht.
2. Via de mentor wordt u op de hoogte gebracht over de inzet, studiehouding en gedrag.
3. Bij slechte inzet, gedrag of studiehouding wordt de leerling uitgesloten van de huiswerkklas.
4. Per keer moet € 1,- betaald worden (zowel voor 1 als 2 begeleidingsuren per dag). Op de eerste
dag kan de leerling een strippenkaart aanschaffen voor tien dagen voor de prijs van € 10,-.
5. Mocht de noodzaak van de huiswerkklas voor uw zoon/dochter niet meer nodig zijn dan kunt u
hem/haar uitschrijven door een mailtje te sturen naar ondergetekende.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de heer M. Verkerk:
martijn.verkerk@stichtinglvo.nl.
Met vriendelijke groet,
Mw. M. Maes, teamleider klas 1 en 2
E-mail: m.maes@stichtinglvo.nl
Bonnefanten College, Eenhoornsingel 100, 6216 CW MAASTRICHT
T 043 354 12 34
E info@bonnefantencollege.nl

ANTWOORDSTROOKJE HUISWERKKLAS
Naam leerling: ……………………………………………………………………………
Klas: ……………..
Dagen: aankruisen wat van toepassing is
O Dinsdag
O Woensdag
O Donderdag
E-mailadres van de ouders: ……………………………………………………………………………
Telefoonnummer waarop één van de ouders bereikbaar is:
……………………………………………………………………………

Inleveren bij de receptie van onze school

Bonnefanten College, Eenhoornsingel 100, 6216 CW MAASTRICHT
T 043 354 12 34
E info@bonnefantencollege.nl

