
 

 

 

Datum:    25 februari 2016 
Betreft:    Thema week “Grenzen aangeven en herkennen” 
Kenmerk: 15101/GDE 
 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Op Het Schoter geven we niet alleen les in schoolvakken. Ook het aanleren van vaardigheden vinden 

wij belangrijk en hier besteden we aandacht aan binnen de vaklessen, de mentorlessen en tijdens 

andere activiteiten  op school. We vinden het belangrijk om leerlingen vaardigheden aan te leren 

waar ze nu en later in de maatschappij baat bij hebben. 

In het kader van het aanleren van vaardigheden organiseert Het Schoter voor de brugklassen en 

tweede klassen in de week na de krokusvakantie de themaweek “Grenzen aangeven en herkennen”. 

De mentorles, de les mediawijsheid (alleen klas 1), de drama les en de lessen lichamelijke opvoeding 

staan in de week na de krokusvakantie in het teken staan van het bepalen van persoonlijke grenzen 

en het herkennen van grenzen bij een ander. De docenten gaan met de leerlingen aan de slag met 

behulp van onder andere rollenspellen, lichaamstaal oefeningen, videobesprekingen en het 

bespreken van stellingen. Het gaat hier in veel gevallen over omgangsvormen, normen en waarden 

en persoonlijke assertiviteit.  

Wij zouden het fijn vinden als u thuis in gesprekken met uw zoon/dochter ook aandacht besteedt aan 

dit thema en dat u belangstellend naar de activiteiten en opbrengsten van deze thema-week 

informeert. Wij hopen dat de leerlingen na deze week nóg beter in staat zijn om hun eigen grenzen 

aan te geven en om respectvol met de grenzen van andere leerlingen om te gaan. Mocht u overigens 

merken dat dit (nog) niet zo is, neem dan altijd zo snel mogelijk even contact op met de mentor.  

We hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en mocht u nog vragen hebben over deze 

brief of over de thema week dan kunt u contact opnemen met Ellen Eggermond (klassen 2 mavo), 

Joost van het Kaar (brugklassen en klassen 2 havo en 2 vwo) of met ondergetekende. 

Met vriendelijke groet, 

 

Mardike de Goede 

teamleider 1234M en 12HV 


