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Betreft: Huiswerkklas en komende periode  
 

Beste leerlingen en geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
In deze brief wil ik u informeren over de huiswerkklas die we in de komende periodes gaan 
opstarten, het nieuwe rooster en een wijziging in de jaaragenda. 
 
Huiswerkklas 
Vanaf maandag 31 januari bieden we als school de mogelijkheid voor leerlingen om na schooltijd 
op een rustige plek huiswerk te maken in een huiswerkklas. Deze huiswerkklas wordt op 
maandag t/m donderdag tijdens het achtste en negende uur (15.00 uur – 16.30 uur) 
georganiseerd aan de Zoom in lokaal 22 en 23. Op woensdag tijdens het achtste en negende uur 
(15.00 uur – 16.30 uur) is er ook aan de Westerlaan de mogelijkheid om naar de huiswerkklas te 
gaan in lokaal 61. In de huiswerkklas is een personeelslid aanwezig. De huiswerkklas is niet 
bedoeld voor huiswerkbegeleiding of bijles. Het is een plek waar leerlingen rustig hun huiswerk 
kunnen maken. De huiswerkklas is alleen beschikbaar op de genoemde dagen als er les is volgens 
het normale 45 minuten rooster. Voor de huiswerkklas hoeft een leerling zich niet van te voren 
aan te melden.  
 
Gewijzigd rooster periode 3  
Donderdag 27 januari begint de derde periode van het schooljaar. Voor deze periode is het 
rooster behoorlijk gewijzigd. De wijzigingen worden veroorzaakt door personele wijzigingen en 
het inroosteren van geperiodiseerde vakken.  
 
Wijziging van de jaaragenda week 8 
In de week van 14 t/m 18 februari staan de herkansingen en de rapportvergaderingen gepland. 
Deze week hebben we qua indeling gewijzigd om ruimte te maken voor een extra dag 
inhalen/herkansen. In de tabel hieronder staat de indeling van deze week aangeven. 
 

Dag / datum  

Maandag 14-2 Rapportvergaderingen (geen les) 

Dinsdag 15-2 Herkansen/inhalen 1; 

(30-minutenrooster) 

Woensdag 16-2 Herkansen/inhalen 2;  

(30-minutenrooster) 

Donderdag 17-2 Herkansen/inhalen 3;  

(30-minutenrooster) 

Vrijdag 18-2 Lesdag volgens het normale 45-minutenrooster 

 

De informatie over het inhalen en herkansen van toetsen volgt nog.  

 

Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding, 

 

 

A.F.M. Boks, MEd 

Conrector 


