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Beste leerlingen uit klas 2Mc, 

 

Op Het Schoter vinden we het heel belangrijk dat alle leerlingen met plezier naar school gaan en dat 

we op een prettige manier met elkaar omgaan. Tijdens de rapportvergadering en de 

mentorgesprekken is er gesproken over de sfeer in onze klas. Meneer Hoenderdos en ik zijn met veel 

plezier mentor van 2Mc en toch denken we dat het goed is als we nog nadrukkelijker aandacht 

besteden aan een nog positiever leer- en leefklimaat in 2Mc. De komende periode willen we daar 

heel graag met jullie aan werken. Dat is o.a. ook de reden waarom we zijn begonnen met leren 

debatteren in de mentorlessen. Meneer Hoenderdos en ik hebben een contract gemaakt en al jullie 

docenten zijn hiervan op de hoogte. In dit contract staan een aantal spelregels waar iedereen zich 

aan dient te houden. Tijdens de mentorles zullen we dit contract uiteraard met jullie bespreken en 

misschien hebben jullie nog aanvullingen.  

Dit zijn de spelregels: 

1. Ik loop aan het begin van een les rustig de klas binnen; 

2. Ik pak direct mijn spullen uit mijn tas en leg die op tafel; 

3. Ik ben stil tijdens de uitleg van de docent; 

4. Als ik wat wil vragen steek ik een vinger op; 

5. Huiswerk maak ik altijd; 

6. Ik ben aardig tegen medeleerlingen en docenten; 

7. Als ik een docent persoonlijk wil spreken doe ik dat voor of na de les, of ik maak een 

afspraak; 

8. Ik gedraag me respectvol t.o.v. docenten en medeleerlingen; 

9. Ik zorg ervoor dat ik niet ongevraagd aan spullen van anderen kom; 

10. Discussiëren doe ik op een respectvolle manier. 

Mocht je je niet houden aan de spelregels dan zullen we je daar op aanspreken en volgt er (mogelijk) 

een sanctie. We hopen natuurlijk dat dat niet nodig is en dat je er alles aan zult doen om je te 

houden aan de spelregels! 

Ik wil dat je deze brief aan je ouders laat lezen en laat de brief door je ouders ‘voor gezien’ 

ondertekenen. De brief lever je vervolgens uiterlijk dinsdag 19 april in bij meneer Hoenderdos of bij 

mij. 

Met vriendelijke groet, mede namens meneer Hoenderdos, 

Mevrouw Majoor 


