Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,
Nu het schooljaar van start is gegaan en de eerste dagen van gewenning achter de rug zijn,
worden jullie, de leerlingen, alweer geconfronteerd met het huiswerk. In een nieuwe klas en
een nieuwe jaarlaag valt de hoeveelheid huiswerk en de planning daarvan soms niet mee. Vaak
is de hoeveelheid huiswerk groter dan in een eerdere klas en ook nieuwe vakken vereisen soms
een andere aanpak. Dit alles kan het gevoel geven het overzicht over het huiswerk te verliezen
en soms vallen de cijfers, ondanks een goede inzet, tegen.
Het Gymnasium Celeanum biedt leerlingen van klas één tot en met klas vier (in een enkel geval
klas 5) de mogelijkheid op maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 uur tot 16.30 uur het
huiswerk op school te maken onder begeleiding van een leerling uit klas vijf of klas zes. In een
rustige sfeer kan aan het huiswerk worden gewerkt en kan het huiswerk voor het grootste deel
op school worden afgerond. De begeleidende leerlingen kunnen een kleine ondersteuning
bieden bij de planning en het beantwoorden van enkele vakinhoudelijke vragen. Er wordt op
toegezien, dat er direct wordt gestart met het huiswerk en dat er wordt doorgewerkt (met
uitzondering van een korte pauze met thee en koekjes) tot het eind.
Voor de deelname aan de huiswerkklas wordt een kleine vergoeding van € 7,50 per middag in
rekening gebracht. Er is ook de mogelijkheid om slechts een deel van de middagen naar de
huiswerkklas te komen.
Is de huiswerkklas iets voor jou? Ben jij gemotiveerd om deel te nemen aan de huiswerkklas om
zo je resultaten goed op peil te houden of te verbeteren of om beter te leren plannen? Meld je
dan, samen met je ouders, aan via het aanmeldingsformulier dat is te downloaden via onze
website. Op de website is alle benodigde informatie over de huiswerkklas te vinden.
Het ingevulde aanmeldingsformulier kun je inleveren bij de Mediatheek of bij mw. A. Lelifeld.
Lukt het huiswerk maken goed, maar heb jij ondersteuning nodig bij een bepaald vak? Dan biedt
het Gymnasium Celeanum de mogelijkheid om bijles te nemen. De bijlessen worden verzorgd
door een leerling die goed is in het vak waarmee jij problemen hebt. Voor de bijles wordt een
kleine vergoeding van € 5,- per lesuur gevraagd.
Is bijles iets voor jou? Meld je dan aan bij mw. M. Veerman (administratie).
Met vriendelijk groet,

Mw. A. Lelifeld
docent Duits/coördinator van de huiswerkklas

mw. M. Veerman
coördinator bijlessen

