
 
 

 
 

Aan: de ouders van alle leerlingen. 
 
 
 
Putten, 9 april 2021 
 
 
 
Betreft: Huiswerkpunt vmbo Putten. 
 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Op onze school bieden wij onze leerlingen ‘Het Huiswerkpunt’.  
 
Voor wie? 
Het Huiswerkpunt is bedoeld voor leerlingen die er moeite mee hebben om hun huiswerk af te krijgen. 
Dit kan verschillende redenen hebben. Middels dit aanbod willen we onze leerlingen de mogelijkheid 
geven op een rustige plek het huiswerk af te maken, te leren voor een toets, of een stukje begeleiding 
in leren en/of plannen te krijgen. 
 
Wanneer en waar? 
Iedere dinsdag van 13.20 uur tot 14.40 uur en iedere donderdag van 13.20 uur tot 14.40 uur zal Het 
Huiswerkpunt open zijn. Het Huiswerkpunt is in lokaal 760 en alles vindt plaats onder begeleiding van 
mevrouw C. Bolwijn. 
 
Hoe aanmelden? 
Uw zoon of dochter kan zelf aangeven om deel te willen nemen aan Het Huiswerkpunt. Het kan ook 
zo zijn dat uw zoon of dochter het advies van zijn of haar mentor of vakdocent krijgt, of van u als 
ouder(s) / verzorger(s).  
 
Aanmelden kan voor beide dagdelen, maar er kan ook worden gekozen voor één dagdeel per week.  
Aan het einde van elke cijferperiode wordt samen gekeken of deelname aan Het Huiswerkpunt wordt 
voortgezet of kan worden gestopt.  
 
Wilt u uw zoon of dochter aanmelden? Stuurt u dan een mail naar mevrouw C. Bolwijn via het 
volgende mailadres: blc@groevenbeek.nl  
Geeft u dan in ieder geval de volgende gegevens door: naam leerling / klas leerling / welke dagdelen / 
uw eigen naam en uw telefoonnummer.  
 
Aanwezigheid 
Het is belangrijk dat uw zoon of dochter aanwezig is op de aangemelde dagdelen. Mocht er een 
belangrijke reden zijn waarom uw zoon of dochter niet aanwezig kan zijn, wilt u dit dan aangeven 
door een mail te sturen naar blc@groevenbeek.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
G.H. van den Pol -Schipper, teamleider onderbouw 
D.W. van Boven, teamleider bovenbouw 
 

 


