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Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen 
 

 

 

 

 

Datum:   27 november 2020 

Kenmerk: 202100143/GDE 

Betreft:  aanbod ondersteuningsprogramma niet-examenleerlingen 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
In deze brief willen we u graag, zoals al eerder aangekondigd informeren over het 
ondersteuningsprogramma voor de niet-examenleerlingen n.a.v. eventueel opgelopen 
achterstanden door de coronacrisis. De extra ondersteuning voor examenleerlingen is op 
een andere manier georganiseerd. De ondersteuning voor niet-examenleerlingen die dat 
nodig hebben, start na de  kerstvakantie en duurt in ieder geval tot de voorjaarsvakantie. Het 
ondersteuningspakket ziet er als volgt uit: 
 
Studieruimte 
Vanaf de kerstvakantie is de studieruimte in de kelder beschikbaar voor leerlingen die in alle 
rust willen werken. Er zal voortdurend toezicht zijn. De openingstijden zijn dagelijks van 8.10 
– 9.40 uur, van 11.00 – 12.00 uur en van 13.30 – 17.00 uur. Indien uw zoon/dochter gebruik 
maakt van deze voorziening dan wordt de volgende notitie opgenomen in het rooster van uw 
kind: ‘Studieruimte (005)’. 
 
Ondersteuning Plannen & Organiseren (P&O) 
Op basis van de resultaten bepaalt de mentor of uw zoon/dochter in aanmerking komt voor 
extra ondersteuning in Plannen & Organiseren. De mentor bespreekt deze optie indien 
relevant, tijdens het MOL-gesprek op maandag 30 november of dinsdag 1 december. U kunt 
uw zoon/dochter uiterlijk vrijdag 4 december opgeven via een mail aan de mentor. 
 
Vakinhoudelijke steun 
In onderstaand schema kunt u aflezen op welke moment de extra vakondersteuning wordt 
aangeboden. Op basis van de resultaten geeft de mentor tijdens het MOL-gesprek een 
advies. Er is extra ondersteuning mogelijk voor 1 vak. Uiterlijk vrijdag 4 december moet 
duidelijk zijn welke leerlingen ondersteuning willen. De ouders geven dit aan door de mentor 
een mail te sturen. 
 

Vakinhoudelijke ondersteuning  
15.30 - 17.00 uur 

Maandag Mavo klas 1-2-3 

Dinsdag Havo klas 1-2 

Woensdag Havo klas 3-4 

Donderdag vwo klas 1-2-3-4-5 
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Onderbouw ondersteuning 
Dit betreft de al bestaande ondersteuning voor de kernvakken (Nederlands, Engels en 
wiskunde) in klas 1 en 2. Als uw zoon/dochter in klas 1 of 2 zit, dan heeft u al een brief 
ontvangen over deze ondersteuning. 
 
Indien u uw zoon/dochter opgeeft voor extra ondersteuning dan verwachten we dat uw 
zoon/dochter gedurende de volledige duur van de ondersteuningsperiode deelneemt. Of uw 
ondersteuningsaanvraag gehonoreerd wordt, is afhankelijk van de mate waarin uw kind 
ondersteuning nodig heeft en of er voldoende plaats is. 
 
 
We hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hartelijke groet en een heel fijn weekend! 
 
 
Priscilla Ruizeveld de Winter 
Brenda Stam 
Kees Beentjes 
Joost van het Kaar 
Arjan van Waveren 
Mardike de Goede 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


