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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit 4 havo 
 

 

 

 

 

Datum:   14 januari 2020 

Kenmerk: 192000187/GSN 

Betreft:  extra ondersteuning 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Gezien de tegenvallende resultaten die uw kind tot nu toe behaald heeft en de overgang 

naar 5H die hiermee in gevaar komt, bieden wij vanaf 27 januari tot en met 10 april (hierna 

start proefwerkweek 4) extra ondersteuning aan. Gedurende deze periode worden er een 

aantal extra lessen aangeboden tijdens het 8e uur. Op de achterzijde van deze brief treft u 

het overzicht. Indien uw kind hieraan wil deelnemen, dient u dit samen in te vullen en 

uiterlijk maandag 20 januari in te leveren bij meneer Hoogenboom (kamer 308). 

Daarnaast zal uw kind wekelijks tijdens een 1e lesuur in gesprek gaan over zijn/haar 

resultaten met een tijdelijke persoonlijk begeleider.   

Of dit programma succesvol zal zijn is o.a. afhankelijk van de motivatie en (werk)houding die 

uw kind t.a.v. deze extra ondersteuning heeft. Aanmelding is daarom vrijwillig. Echter, indien 

u uw kind heeft aangemeld is hij/zij verplicht aanwezig te zijn bij het complete 

ondersteuningsaanbod dat voor hem/haar wordt ingepland én is hij/zij verplicht het werk te 

maken dat hiervoor wordt opgedragen. Is dit niet het geval, dan zal de extra ondersteuning 

direct worden stopgezet.  

Aangezien het rooster van iedere leerling in 4H anders is, verzoek ik u uw kind alleen aan te 

melden voor 8e uren waarop geen reguliere lessen ingeroosterd staan. Na aanmelding hoort 

uw kind van de mentor bij welke les(sen) hij/zij is ingedeeld en op welke dag het 1e uur is 

ingevuld met extra begeleiding. 

Om maatwerk te kunnen bieden vraag ik u om, in overleg met uw kind, de 

ondersteuningsbehoefte te verwoorden door gebruik te maken van het invulveld op de 

achterzijde van deze brief.  

Wij hopen met dit ondersteuningsaanbod uw kind het steuntje in de rug te bieden dat nodig 

is om over te gaan naar 5H.                                                          

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u vragen heeft kunt u contact 

opnemen met de mentor. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Myrthe van de Giessen 

Conrector havo a.i. 
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Ondersteuningsaanbod 27 januari – 10 april 2020 

Naam:           Mentor: Klas: 

               

Dag uur Vak Vak Vak Vak 1e keuze 2e keuze 

Maandag 8e uur NAT FA SK DU     

Dinsdag 8e uur NAT NED  EC       

Woensdag 8e uur BIO NED AK  EC     

Donderdag 8e uur BIO GES SK  AK     

Vrijdag 8e uur EN MA GES       
 

Handtekening 

ouder/verzorger:………………………………………………………………………………………. 

 

 

ONDERSTEUNINGSVRAAG PER VAK INVULLEN 

 

Vak: 

Waar loop je  tegenaan?............................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Welke stappen heb je zelf al ondernomen/welke hulp heb je al gehad?................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Welke ondersteuning denk je nodig te hebben tijdens de ondersteuningsles?.......................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vak: 

Waar loop je  tegenaan?............................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Welke stappen heb je zelf al ondernomen/welke hulp heb je al gehad?................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Welke ondersteuning denk je nodig te hebben tijdens de ondersteuningsles?.......................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vak: 

Waar loop je  tegenaan?............................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Welke stappen heb je zelf al ondernomen/welke hulp heb je al gehad?................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Welke ondersteuning denk je nodig te hebben tijdens de ondersteuningsles?.......................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vak: 

Waar loop je  tegenaan?............................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Welke stappen heb je zelf al ondernomen/welke hulp heb je al gehad?................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Welke ondersteuning denk je nodig te hebben tijdens de ondersteuningsles?.......................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 


