Aan ouders/verzorgers van leerjaar 1 en 2 van het vhbo
Maastricht, 1 november 2017
Betreft: pilot huiswerkklas

Beste ouders/verzorgers,
In periode 2, vanaf dinsdag 14 november a.s. willen wij starten met een pilot
huiswerkklas op de locatie Eenhoornsingel en de locatie Noormannensingel.
Dit willen wij aanbieden op drie dagen namelijk op dinsdag, woensdag en
donderdag, lesuur 7 en 8, tot uiterlijk 16.15 uur.
In deze uren willen wij met behulp van de stagiaires van de lerarenopleiding van de
Hogeschool Fontys een huiswerkklas starten. Dit wil zeggen dat zij zelfstandig kunnen
studeren onder toezicht. Natuurlijk kan wel incidentele hulp geboden worden bij het
maken van huiswerk.
Wij starten dit jaar als pilot. Het aantal deelnemers moeten wij daarom
helaas beperken tot twintig leerlingen.
Voor deze leerlingen gelden de volgende voorwaarden:
 Als een leerling voor één of meerdere dagen is opgegeven voor de
huiswerkklas geldt op die dagen een verplichte aanwezigheid.
Mocht een leerling bij ziekte of anderszins niet aanwezig kunnen zijn dan is
een afmelding via de receptie verplicht. Is de leerling zonder afmelding niet
aanwezig dan wordt u als ouders hierover per mail op de hoogte gebracht.
 Via de mentor wordt u op de hoogte gebracht over inzet, studiehouding en
gedrag.
 Bij slechte inzet, gedrag of studiehouding wordt de leerling uitgesloten van de
huiswerkklas.





Per keer moet € 1,- betaald worden. (Zowel voor 1 als 2 begeleidingsuren per dag).
Dit wordt per dag betaald bij aanvang van de begeleiding. Als een leerling geen 1
euro bij zich heeft kan ook de volgende dag betaald worden. Bij 3 keer geen euro
betaald te hebben stopt de huiswerkklas totdat de € 3,- betaald is.
Mocht de inschrijving voor de huiswerkklas van uw zoon/dochter niet meer nodig
zijn dan kunt u hem/haar uitschrijven per mail aan ondergetekende.
Via onderstaand strookje kunt u uw zoon/dochter aanmelden. Ook vragen
wij naar uw emailadres om u snel op de hoogte te houden in verband met
de afwezigheid.
Hopende u met bovenstaande goed geïnformeerd te hebben.
Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u die stellen aan de teamleider,
de heer F. Maassen.
f.maassen@lvomaastricht.nl
met vriendelijke groet,
F.H.L. Maassen
Teamleider vhbo 2

Naam leerling:
Klas:
Dagen: svp. aankruisen wat van toepassing is
O dinsdag
O woensdag
O donderdag
Emailadres van één van de ouders:
Telefoon waarop één van de ouders bereikbaar is:
Inleveren bij de mentor van uw zoon/dochter.

