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Aan de ouder(s)/verzorger(s)  
 

 

 

 

 

Datum:   22 mei 2017 

Kenmerk: 16271/KAR 

Betreft:  Werkbezoek aan Technisch College Velsen 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Vanaf het begin van dit schooljaar wordt een aantal collega’s/mentoren getraind om 

leerlingen, en dan met name jongens, beter te kunnen begeleiden. Het gaat om het 

verbeteren van de motivatie door het voeren van persoonlijke gesprekken en het leveren van 

begeleiding op maat om uiteindelijk te komen tot betere leerprestaties. Uw zoon krijgt dit jaar 

deze begeleiding. Na de ouderavond in november is een start gemaakt met de zogeheten 

‘TOP-trainingen´ (toekomstgericht ontwikkelplan).  

 

Hoewel er nog enkele trainingen te gaan zijn, zijn we positief over de ontwikkelingen die de 

jongens doormaken en zien we de leerprestaties in zijn algemeen omhoog gaan. De jongens 

werken hard aan hun eigen ontwikkeling en dat moet worden beloond. Gedurende trainingen 

geven de jongens aan graag iets actiefs te willen doen. Zo hebben enkele groepjes samen 

met hun mentor gevoetbald op het plein of in de gymzaal na afloop van een training. We 

hebben gekeken naar een passende activiteit voor de gehele groep. In samenspraak met 

Het Technisch College Velsen (TCV) hebben we mooi actief programma kunnen maken voor 

alle jongens. De handen gaan uit de mouwen, een overall gaat aan en we zullen zeker vieze 

handen krijgen. 

 

Maandag 29 mei gaan we op de fiets naar Het Technisch College Velsen (TCV) om aldaar 

een rondleiding te krijgen en twee workshops te volgen. We gaan werken op de 

autowerkplaats en op de elektroafdeling. Een geweldige kans om een keer praktisch aan de 

slag te gaan. Wellicht kan uw zoon na deze middag uw autoband wisselen of een drone 

besturen. Om 12.00 uur eten we gezamenlijk de eigen lunch in de aula en fietsen we onder 

begeleiding naar Het TCV. Rond de klok van 15.15 uur fietsen we weer terug. 

 

We gaan er een gezellige middag van maken 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Joost van het Kaar 

Teamleider brugklas, 2/3/4 mavo 


