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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van klas 2Hb 
 

 

 

 

 

Datum:   11 november 2016 

Kenmerk: 16099/BRC 

Betreft:  Update 2Hb 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

 

De afgelopen weken ben ik aan de slag geweest met het verbeteren van samenwerking en 

voorkomen van onrust in klas 2Hb. Het leek mij een goed idee om u hierover in te lichten, 

zodat u op de hoogte bent van de ontwikkelingen en voortgang.  

Zoals u wellicht van uw zoon of dochter heeft vernomen is de werksfeer niet altijd optimaal. 

Om de atmosfeer in 2Hb te verbeteren, heb ik diverse oefeningen gedaan (reflectie op 

cijfers, reflectie op gedrag) en uitgebreid tijd (binnen en buiten de les) besteed aan leerlingen 

met problemen, en leerlingen die problemen veroorzaken. 

Er zijn twee klassenvertegenwoordigers aangewezen door leerlingen uit de klas zelf: Barry 

en Bente. Docenten zijn aangemoedigd deze leerlingen op een nuttige, positieve manier te 

gebruiken: aanwezigheid leerlingen melden, tijd bij houden, blaadjes uitdelen, informatie 

doorgeven aan mij, etc. We zullen deze taak over een aantal weken door weer andere 

leerlingen laten uitvoeren, waardoor er een gedeelde verantwoordelijkheid ontstaat. 

Ook is het belangrijk dat leerlingen reflecteren op hun resultaten en inzet. De gehele klas 

heeft dit inmiddels gedaan. Leerlingen met een groot aantal tekorten, moeten dit wekelijks 

doen. 

In overleg met de leerlingen zijn de volgende regels nogmaals vastgesteld: 

Regels 2Hb: 

- Niet lopen door de klas 
- Niet door docent praten (de stoorzenders zijn hierop al aangesproken) 
- Niet meer op de gang (voor time-out wel, maar ook dit wordt op Magister gezet) 
- Niet te vaak waarschuwen (naam op bord, of direct aanspreken en gewenst gedrag 

uitleggen)  Sneller een oranje brief 

- Bij vervelende of kwetsende opmerkingen gelijk strafwerk (en op Magister!) 
 

Alle lesgevende docenten zijn hierover ingelicht. Enkelen hebben ook feedback ontvangen 

over hoe beter met de klas en bepaalde personen om te gaan. 
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Ik wil u graag laten weten dat ik het mentorschap als zeer plezierig ervaar. Ik geniet dagelijks 

van uw kinderen, en vind het fijn dat ik ze kan steunen in hun ontwikkeling. Mocht u nog 

vragen en/of opmerkingen te hebben, email mij op c.bruin@schoter.nl   

Met vriendelijke groet, 

 

Coen Bruin 
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