Aan de ouder(s)/verzorger(s)
van de leerlingen uit 3 mavo,
4 havo, 4 vwo en 5 vwo

Datum : 22 april 2022
Ref.nr. : 02.40/ZWE/wou
Betreft : extra inzet voor leerlingen in de bovenbouw die geen overgangslijst hebben

Geachte ouder/verzorger,
We zitten inmiddels midden in de laatste periode van dit schooljaar. Voor sommige leerlingen
is het nog spannend of zij een overgang naar het volgende schooljaar kunnen realiseren. In
deze brief vindt u informatie over de inzet van school om hen daarbij te helpen en over de
inzet die wij van de leerlingen verwachten.
Met de NPO-gelden van de overheid (bedoeld om opgelopen achterstanden als gevolg van
corona te bestrijden) hebben we het afgelopen jaar een systeem opgetuigd, waarin
vakdocenten één uur per week extra hulp gaven aan leerlingen die daar behoefte aan
hadden. Om sommige leerlingen in deze laatste periode nog een extra boost te kunnen
geven, hebben we besloten dit systeem aan te passen en uit te breiden.
De afgelopen week hebben de mentoren in 3 mavo, 4 havo, 4 vwo, en 5 vwo gesproken met
de leerlingen die nog geen overgangslijst hebben. Samen met hun mentorleerlingen hebben
zij een plan van aanpak gemaakt of gaan dit nog maken (3 mavo). Voorbeelden uit het plan
van aanpak zijn:
• De leerling volgt twee keer per week een blok van twee klokuren huiswerkbegeleiding
door JAM (op school). Een leerling die is aangemeld bij JAM krijgt een uitnodiging voor
een intakegesprek met JAM op maandag 9 mei of dinsdag 10 mei 2022 (3 mavo later).
De ondersteuning begint meteen daarna. JAM spreekt af op welke momenten een leerling
op school is voor de huiswerkbegeleiding. Als ouder ontvangt u hiervan met regelmaat
een verslag.
• Een leerling zit twee keer per week twee uur lang in een stiltelokaal met toezicht op
school huiswerk te maken.
• Voor de vakinhoudelijke ondersteuning krijgt een leerling hulp van een vakdocent.
• Een leerling neemt zich voor op eigen kracht en inzet een overgangslijst voor elkaar te
krijgen (leerlingen die maar weinig tekorten hebben).
Wij vragen u als ouder/verzorger naar dit plan van aanpak te vragen en uw zoon/dochter te
ondersteunen met het behalen van de gestelde doelen hierin. De mentor bespreekt het plan
met u op een van de mentorspreekavonden na de meivakantie.
Wij hopen dat leerlingen alle kansen pakken om alsnog over te gaan en vertrouwen erop u
voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
Bernadette Peters
Chris Wiffen
Lidwien Zwetsloot
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