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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit klas 3Hb 
 

 

 

 

 

Datum:   9 december 2022 

Kenmerk: 222300158/RUP 

Betreft:  Klas 3Hb 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit klas 3Hb, 

 

We merken dat klassen vaak tot de herfstvakantie nodig hebben om zich te vormen als 

groep en om weer, na een lange zomervakantie, in het schoolritme te komen. Bij klas 3Hb 

merken we dat het iets langer duurt en na veelvuldig de klas én het docententeam de 

afgelopen weken geobserveerd te hebben, willen we u graag op de hoogte brengen van de 

acties die we als school ondernemen en gaan ondernemen om ervoor te zorgen dat de 

neuzen weer allemaal dezelfde kant op gaan staan. 

 

Wouter Janssen heeft de klas afgelopen maandag laten weten dat de leerlingen bij elke les 

op vaste plekken gaan zitten. Hij is tot deze indeling gekomen door nauwkeurige observaties 

én zelf te experimenteren in zijn klas als het bijvoorbeeld om groepswerk ging. Er is namelijk 

veel onrust in de klas omdat de leerlingen veel met elkaar te bespreken hebben en soms non 

stop kris kras door het lokaal met elkaar communiceren. Dit zorgt voor veel onrust. 

 

Verder is er maandag in zijn les nadruk gelegd op een aantal basale schoolregels die door 

een ieder nageleefd moeten worden. Het docententeam is gevraagd hier strakker op te zitten 

want de leerlingen geven zelf ook aan dat ze dit als groep nodig hebben. De komende tijd 

zullen wij doorgaan met de observaties om zowel leerlingen als docenten bij het naleven van 

deze schoolregels te helpen. We zijn van mening dat meer rust in de klas het leerrendement 

van de lessen zal verhogen. 

 

Naast de aandacht die we als school geven aan de cognitieve ontwikkeling van uw kind, 

merken we ook dat er meer aandacht moet naar het welzijn als individu en als groep. 

Daarom gaan we na de kerstvakantie aan de slag met groepsdynamiek en teambuilding. We 

weten nog niet op welke dagen dit zal gebeuren, maar dat zal dan in Magister te zien zijn.  

Onder leiding van 2SUR5 krijgen de leerlingen van klas 3Hb de gelegenheid om elkaar (nog) 

beter te leren kennen en prettig op school te zijn. Ons doel is om de sfeer in de klas en de 

samenwerking met de mentor en andere docenten te versterken. 2SUR5 biedt een 

programma aan dat voor iedereen uitdagend is. 

Alvorens we starten met die activiteiten vullen de leerlingen online anoniem een vragenlijst 

(een zogenaamde klimaatschaal) in zodat 2SUR5 hun input over sfeer en samenwerking 

mee kan nemen in de activiteiten. 
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We hopen dat we middels deze brief veel vragen die u misschien al had voor tijdens het 

MOL-gesprek weg hebben kunnen nemen. Wouter hoopt het tijdens het MOL-gesprek vooral 

over de cijfers van uw kinderen te kunnen hebben. Mocht u toch nog een vraag of opmerking 

hebben, neem dan gerust contact met ons op. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Wouter Janssen  Rico Hoogenboom  Priscilla Ruizeveld de Winter 

Mentor klas 3Hb  Coördinator 23 havo  Conrector 2345 havo 

 


