
 
 
 
 
 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van, 
alle leerlingen  
 
 
Wormerveer, 24 maart 2016 
 
 
 
Betreft: huiswerkbegeleiding 
Kenmerk: 1516-075-176 
 
 
 
Geachte ouder/verzorger, 
 
 
Enige tijd geleden zijn wij in gesprek geweest met de ouderraad over het onderwerp 
huiswerkbegeleiding. Op het opdc is het bij een aantal docenten de gewoonte om leerlingen 
in de gelegenheid te stellen voor of na schooltijd huiswerk in de klas te laten maken. Dit 
verschilt echter per docent. We hebben er binnen de school over gesproken hoe we ervoor 
kunnen zorgen dat dit aanbod voor alle klassen gelijk is. Wij hebben het volgende besloten: 
 
Vanaf 5 april 2016 stellen wij alle leerlingen van Saenstroom in de gelegenheid begeleiding 
bij het maken en leren van huiswerk te vragen. 

Functie en doel: 
1. Leren leren en plannen van huiswerk; 

2. Controle op het gemaakte of te maken huiswerk; 

3. Ondersteuning bij maken en leren van het huiswerk; 

4. Aandacht voor leerachterstanden. 

 
Groepsgrootte en samenstelling: 

1. Maximaal 10 leerlingen; 

2. De leerling is zelf gemotiveerd om ondersteuning te krijgen; 

3. Het is dus nadrukkelijk geen straf voor leerlingen die het huiswerk slecht in orde 

hebben. 

 
 
 



Organisatie: 
1. De huiswerkbegeleiding vindt tweemaal per week plaats op  

dinsdag en donderdag van 08.00 – 08.45 uur1; 
2. De aanmelding vindt plaats door de mentor na contact met de leerling en zijn/haar 

ouders. 

 

Dit laatste betekent dat ik u vraag om erover na te denken of dit aanbod voor uw zoon of 
dochter nuttig zou kunnen zijn. Indien dit zo is vraag ik u hierover contact op te nemen met 
de mentor. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 Met vriendelijke groet, 
 
 
H.A. van Benthem 
Directeur 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Een korte uitleg over onze keuze voor de vroege ochtend: Omdat sommige klassen om 
12.00 uur, andere klassen om 13.15 uur of 14.00 uur enz. uit zijn, zou huiswerkbegeleiding in 
de middag een inzet van een docent van 12.00 uur tot 16.30 uur vragen en dat op twee 
dagen per week. Dit gaat onze mogelijkheden helaas te boven. 
 
 


