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Beste ouder(s) / verzorger(s) van onze leerlingen uit klas 3 en 4, 

 

Dit schooljaar doet Het Schoter een programma gericht op het voorkomen van uit- en afstroom van 

leerlingen. Dit programma richt zich op alle derde en vierde klassen en bestaat uit de volgende 

onderdelen: 

 

-2 workshops over motivatie (voor alle leerlingen); 

-2 workshops over plannen en studievaardigheden (voor leerlingen die zich daarvoor opgeven); 

-een evaluatiemoment tijdens de eerste rapportvergadering; 

-een begeleidingstraject voor geselecteerde leerlingen. 

 

De eerste drie onderdelen zijn reeds afgesloten en over het algemeen positief ontvangen door de 

leerlingen. Het vierde onderdeel staat vanaf nu gepland. 

 

Het begeleidingstraject 

Uw zoon/dochter kan op aangeven van de mentor voorgedragen worden om deel te nemen aan het 

begeleidingstraject. De aanleiding voor deze voordracht is gelegen in de schoolprestaties of in een 

verzoek van de leerling zelf. U ontvangt zelf bericht in de komende weken als uw zoon of dochter 

hiervoor wordt voorgedragen. 

 

Het begeleidingstraject start in februari en loopt door tot het einde van het schooljaar. Het traject is 

erop gericht de deelnemers extra hulp en ondersteuning te geven in het succesvol afronden van dit 

schooljaar. Het traject bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

-een 3-wekelijkse bijeenkomst waar de deelnemers hun voortgang bespreken en vaardigheden 

krijgen aangereikt om hun schoolprestaties te verbeteren; 

-3 individuele coachings waarin de behoeften en uitdagingen van de desbetreffende deelnemers 

worden geadresseerd en een plan wordt gemaakt voor het succesvol afronden van het schooljaar. 

 

Dit begeleidingstraject legt geen extra verplichtingen op de deelnemers, maar is juist bedoeld om 

het makkelijker voor hen te maken om goed te presteren op school. Aan bod komen o.a. 

vaardigheden op het vlak van: plannen, studievaardigheden, toetsvaardigheden, het zelf tijdig hulp 

inschakelen voor moeilijke vakken, etc. 

 



Het traject wordt uitgevoerd door GenerationWhy, de Haarlemse organisatie die dit complet 

programma uitvoert en uitgebreide ervaring heeft in het coachen en trainen van middelbare 

scholieren. Ook zijn de mentoren en coördinatoren van de leerlingen betrokken bij het traject. 

 

Het begeleidingstraject is niet verplicht, maar wanneer een leerling door de school hiervoor wordt 

voorgedragen raden wij aan dat de leerling hier gebruikt van maakt. Het traject staat ook open voor 

leerlingen die niet zozeer voorgedragen zijn maar daar wel behoefte aan hebben. Er zijn voor u geen 

kosten verbonden aan dit traject. Het wordt de leerlingen gratis aangeboden. 

 

Mocht u vragen hebben over het traject, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van 

GenerationWhy, Aik Kramer, via aik@generationwhy.nl of 06 - 34 19 79 12. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Arjan van Waveren     Mardike de Goede 

teamleider bovenbouw havo/vwo   Teamleider 1234M en 12HV 

plaatsvervangend rector 
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