Aan de ouder(s/)verzorger(s)
van de leerlingen in 4H, 4V en 5V

Datum : 18 mei 2022
Ref.nr. : 02.40/boost-tr-4h-4v-5v-zwe/geu
Betreft : boost-trainingen 10/11/12 juni en 17/18/19 juni

Geachte ouder/verzorger,
Op maandag 20 juni 2022 begint de vierde toetsweek. Net als voorgaande periodes willen we
leerlingen bij de voorbereiding op de toetsweek een extra steuntje in de rug bieden: we
organiseren ‘boost’-trainingen op 10/11/12 juni en in het weekend van 17/18/19 juni (uitloop).
Dit doen we in samenwerking met JAM l Harderwijk.
De ondersteuning in de weekenden is volledig gericht op de stof voor de vierde toetsweek. Een
training voor één vak duurt vijf klokuren en wordt in twee blokken van tweeënhalf uur, verspreid
over meerdere dagen, aangeboden. Na het eerste blok van tweeënhalf uur kan de stof
bezinken. In het tweede blok voor hetzelfde vak wordt nieuwe stof behandeld of wordt stof
herhaald, afhankelijk van de hulpvraag van de leerling.
Aanmelden kan rechtstreeks bij JAM via de link onderaan de brief,
tot uiterlijk zondag 22 mei 23.59 uur. JAM maakt een planning voor de trainingen verdeeld
over de twee weekenden, de trainingen voor 4V en 5V kunnen ook op vrijdagmiddagen gepland
worden. Leerlingen ontvangen uiterlijk dinsdag 7 juni hun rooster.
Als een leerling zich heeft aangemeld gaan wij ervan uit dat hij/zij daadwerkelijk de training(en)
actief volgt.
De trainingen zijn gratis en worden door ervaren trainers van JAM verzorgd, op de locatie
RSG Slingerbos in Harderwijk. Een leerling kan zich voor maximaal twee vakken aanmelden.
Nagenoeg alle vakken worden aangeboden: wiskunde A en wiskunde B, biologie, scheikunde,
natuurkunde, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, bedrijfseconomie, Nederlands, Engels,
Duits, Frans, maatschappijwetenschappen (havo) en filosofie (vwo).
Als er (te) weinig aanmeldingen zijn voor een bepaald vak, is er maar één blok van tweeënhalf uur
óf de training voor dat vak gaat niet door. We geven de leerling dan de mogelijkheid zich alsnog op
te geven voor een ander vak. Bij aanmelding geeft een leerling aan wat de hulpvraag is zodat JAM
een training op maat kan maken.
Hierbij de aanmeldingslink: aanmelden boost-trainingen
Als de link niet meteen werkt, is het een optie deze te kopiëren naar de browser.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen uw zoon/dochter alvast
veel succes met de voorbereidingen op de vierde toetsweek, met of zonder deze extra
(toetsweek)hulp!

Met vriendelijke groet,
Chris Wiffen, teamleider bovenbouw havo
Lidwien Zwetsloot, teamleider bovenbouw vwo
Astrid de Bruin en Jantine van Hunenstijn, JAM l Harderwijk

