
 

 

 
Datum:     1 december 2015 
Betreft:     resultaten M&O in 5 havo 
Kenmerk: 15.026/WKK 
 

 

 

Geachte ouders/verzorgers van 5 havo leerlingen met M&O in het pakket. 

U ontvangt deze brief omdat wij ons zorgen maken over de tentamenresultaten M&O in 5 havo. Een 

groot deel van de leerlingen staat momenteel onvoldoende voor het vak. Dit ondanks het feit dat er 

al weer enige tijd een extra les in de week wordt gegeven en dat er één keer in de week twee 

docenten in de les aanwezig zijn waardoor meer individuele begeleiding van de leerlingen mogelijk is. 

M&O wordt door veel leerlingen als moeilijk ervaren. Daar komt bij dat het ook nog eens veel is. De 

ervaring leert wel dat leerlingen die veel tijd aan het vak besteden en serieus bezig zijn over het 

algemeen een voldoende weten te halen. De onvoldoende resultaten die we nu zien zijn volgens ons 

te wijten aan het niet serieus en niet lang genoeg werken aan het vak. Dit betreft zowel het huiswerk 

als de werkhouding tijdens de lessen. 

Om de resultaten te verbeteren wordt het volgende van de leerlingen verwacht: 

- Ze komen goed voorbereid in de les: boek en rekenmachine mee, huiswerk gemaakt. 

- Actieve deelname aan de les. 

Leerlingen die hun spullen en/of huiswerk tweemaal niet in orde hebben komen op donderdag van 

half 4 tot half 5 op school om aan M&O te werken. Zij mogen wel de les in maar krijgen verder geen 

individuele aandacht van de leraar.  Leerlingen die niet werken in de les of de les verstoren worden 

weggestuurd. Ook deze leerlingen komen op donderdag van half 4 tot half 5 terug. In beide gevallen, 

spullen niet in orde of gedrag tijdens les, wordt u door middel van een mail op de hoogte gebracht. 

Wij hopen dat dit de leerlingen aanspoort om in actie te komen en dat de cijfers van T4 een stuk 

beter zullen zijn. 

Met vriendelijke groet, 

Nienke Wokke (docent) 

Marike Kruize (coördinator havo) 

 


