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GRATIG BIJLES WISKUNDE 4, 5 en 6 FEBRUARI 
 

 

 

 

 

Datum:   21 januari 2022 

Kenmerk: 212200268/RUP 

Betreft:  Bijles wiskunde met Math with Menno 

 

 

Beste leerlingen van 3 mavo, 4 havo en 5 vwo, beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Dagelijks proberen wij jou zo goed mogelijk te ondersteunen in je leerproces en je voor te 

bereiden op de proefwerkweken van dit schooljaar. Om je net dat extra zetje en vertrouwen 

te geven op weg naar het eerstvolgende proefwerk wiskunde (voor de mavo leerlingen), 

wiskunde A of wiskunde B (voor de havo en vwo-leerlingen), organiseren we daarom voor 

jullie in het weekend van 4, 5 en 6 februari een dagdeel gratis bijles onder leiding van Menno 

Lagerwey, de bekende online wiskundeleraar van Youtube. 

 

Menno komt speciaal voor jullie naar Het Schoter en zal tijdens een les die 3 uur duurt de 

stof van het proefwerk met jullie doornemen. Het is raadzaam om deze stof van te voren 

goed te bestuderen zodat je het meeste voordeel uit zijn les kan halen. De lessen vinden in 

de aula plaats volgens onderstaand schema: 

 

3 Mavo: Vrijdag 4 feb: 15.00 – 17.00 uur (inclusief pizza als afsluiter) 

 

4 Havo: Zaterdag 5 feb: 09.00 – 12.00 uur Wis A 

4 Havo: Zaterdag 5 feb: 13.00 – 16.00 uur Wis B 

 

5 Vwo: Zondag 6 feb: 09.00 – 12.00 uur Wis A 

5 Vwo: Zondag 6 feb: 13.00 – 16.00 uur Wis B 

Om deel te kunnen nemen aan deze bijzondere lessen, moet je je inschrijven via Magister bij 

‘Activiteiten’. Je ziet daar het onderwerp ‘Math with Menno’ staan en dat vink je dus aan. Je 

kunt je vanaf vrijdag 21 tot en met vrijdag 28 januari 17.00 uur inschrijven. 

 

LET OP: als je inschrijft, moet je ook daadwerkelijk komen omdat er anders kosten in 

rekening gebracht zullen worden. Later komen of eerder weggaan is ook absoluut niet de 

bedoeling. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Joost van het Kaar  Brenda Stam   Priscilla Ruizeveld de Winter 

Conrector 234 mavo  Conrector 23456 vwo  Conrector 2345 havo 

 


