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Zwolle, 01 november 2021 

 

Betreft: Verdiepingscursus “Leren leren” klas 2 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Dit schooljaar organiseren wij een verdiepingscursus voor leerlingen uit jaarlaag 2 op het gebied 

van leren leren. De cursus is bedoeld voor leerlingen uit klas 2 die onvoldoende hebben gehad 

aan de algemene cursus in periode 1 van klas 1. Daarnaast wordt de cursus gegeven in een 

kleinere groep van maximaal 15 leerlingen, waardoor er meer ruimte is voor individuele 

hulpvragen. Tijdens deze cursus herhalen wij de basis van leerstrategieën en zoomen we in op 

bepaalde onderwerpen. Voordat we starten met de cursus houden wij intakegesprekken met 

leerlingen om te achterhalen op welke onderwerpen wij willen inzoomen.  

  

De cursus bestaat uit twee dagdelen en een eventueel opfrisuurtje later in het jaar. De leerling 

moet beide dagdelen aanwezig zijn. De cursus wordt gepland in de tweede en derde week van 

december, afhankelijk van de aanmeldingen en aanwezigheid van de leerlingen aan de Zoom 

worden de dagen gepland. 

 

De intakegesprekken zullen (onder voorbehoud) gehouden worden in de eerste week van 

december. 

 

De cursus wordt bewust op verschillende dagdelen gepland, zodat deelnemers niet dezelfde 

vakken/lessen missen. Elke deelnemer wordt tijdens de cursusuren verwacht, ook al zou er een 

vrij lesuur/lesuitval zijn. Betreffende docenten en ook de administratie worden door ons tijdig 

ingelicht over welke leerlingen lessen gaan missen op de cursusdata/tijden i.v.m. hun deelname 

aan deze cursus. De cursus zal plaatsvinden in lokaal 21 aan de Zoom. 

 

Leerlingen kunnen zich aanmelden tot en met 29 november 2020. Indien u uw zoon/dochter 

wilt opgeven kan dit tot en met maandag 29 november door een mail te versturen naar: 

svanzon@celeanum.nl.  

 

Let op; er wordt ook een andere cursus aangeboden aan de leerlingen van  klas 2 en klas 3, 

genaamd de cursus Plannen. Hierover is een bericht verstuurd naar uw zoon of dochter via 

Magister. Die cursus is meer gericht op het houden van overzicht dan op leerstrategieën. 

 

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze mail, dan mag u altijd contact opnemen met 

ons. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Suzanne van Zon     Lousan Rouw 

Leerlingbegeleider     Leerlingbegeleider  
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