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Aan de ouder(s)/verzorger(s) 
 

 

 

 

 

Datum:   11 oktober 2019 

Kenmerk: 192000078/KAR 

Betreft:  Extra begeleiding en ondersteuning voor jongens uit 2 mavo 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Drie jaar geleden is Het Schoter gestart met het extra begeleiden van jongens in de school. 

Het valt op dat het voor een aantal jongens lastiger is om goed te presteren binnen de 

schoolse manier van werken, zoals die gebruikelijk is op een middelbare school. Wij willen 

hier graag aandacht aan besteden en zijn daarom met een aantal mentoren een project 

gestart in de mavoafdeling onder begeleiding van Lydia Sevenster. Zij heeft ruim 40 jaar 

ervaring als docent in het middelbaar onderwijs, en is daarnaast o.a. coach met specialisatie 

onderpresteren bij jongeren (http://www.goedpresteren.nl/). In samenspraak met 

ondergetekende hebben we een programma samengesteld voor de jongens uit 2 mavo die 

daar behoefte aan hebben. 

Op basis van de prestaties van de afgelopen twee jaar, de algemene indruk en het advies 

van de mentor, menen wij dat uw zoon gebaat is bij deze vorm van extra begeleiding naast 

het gebruikelijke mentorenprogramma. Hieronder staat het programma voor dit schooljaar 

geschetst om u een idee te geven wat deze extra begeleiding en ondersteuning behelst. De 

mentoren die deze trainingen gaan verzorgen, nemen binnenkort contact met u op om u 

meer tekst en uitleg te geven. 

Het programma loopt van eind oktober tot half juni en heeft als insteek dat er continue wordt 

toegewerkt naar het goed afronden van een toetsweek. In vier blokken werken we 

stapsgewijs toe naar een groeiende motivatie voor schoolwerk en het verbeteren van 

studievaardigheden. Na iedere toetsweek zullen de jongens hun eigen voorgenomen doelen 

toetsen en sluiten de groepen tevens ieder blok af met een Challenge (=uitdaging) tegen 

elkaar af. Elke groep zal bestaan uit 5 à 6 jongens en twee mentoren. Een mooi aantal om 

een Challenge tegen elkaar aan te gaan! 

Tijdens de bijeenkomsten met de twee mentoren worden de belevingen binnen en buiten 

school onderzocht. Door onderling ervaringen uit te wisselen wordt ingegaan op gedachten, 

gevoelens en gedrag die het functioneren tekenen. Hierdoor worden kwaliteiten en 

belemmeringen duidelijk en krijgen de leerlingen inzicht in hun eigen gedrag waardoor ze 

meer grip krijgen op hun motivatie. Vervolgens kijken we naar de toekomst en bespreken we 

welke keuzes gemaakt kunnen worden. De leerlingen beschrijven elke bijeenkomst concrete 

doelen, waarna we bij elke derde les bespreken of deze doelen gehaald zijn. 

 

http://www.goedpresteren.nl/
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De voortgang van deze extra begeleiding en ondersteuning wordt tijdens twee ouderavonden 

met u besproken. Naast de voortgang geven we u tijdens deze avonden ook handvatten hoe 

u uw zoon thuis nog beter kunt begeleiden in zijn leerproces. De avonden hebben een 

verplicht karakter en zijn op: 09-12-2019 en 23-03-2020. Aanvang 19.30 uur. 

Deze extra begeleiding en ondersteuning wordt u en uw zoon kosteloos aangeboden. Bij een 

volmondig ja van u als ouder en van uw zoon, kijken wij uit naar de start van dit traject.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Joost van het Kaar 

Conrector brugklas & 234 mavo 

 


