
 
 
 
 
 

 

Aan de ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen van leerjaar 3 en 4 

 

Putten, 9 december 2021 

 

Betreft:          Ondersteuningsuren klas 3 en 4  

 

 

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  

De leerlingen in de bovenbouw hebben in de afgelopen jaren minder lessen op 

school gehad door de corona pandemie. Vorig jaar hebben we als school, na de 

lockdown, bijspijkeruren georganiseerd om de leerlingen te helpen hun kennis op 

niveau te houden. 

Het huidige schooljaar hebben we gelukkig de school open kunnen houden. Toch 

merken we dat er leerlingen zijn die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Om de 

leerlingen hierin te voorzien hebben we besloten ondersteuningsuren aan te bieden. 

Vakdocenten is gevraagd om aan te geven of er voor hun vak behoefte was aan 

extra ondersteuning.  

Voor verschillende vakken is er aangegeven dat er extra ondersteuningslessen 

wenselijk zijn. Om dit te organiseren hebben we besloten de momenten dat de 

leerlingen werkpleinuren hebben, te gebruiken om de ondersteuningsuren aan te 

bieden. Leerlingen kunnen tijdens werkpleinuren gebruik maken van de extra 

ondersteuning. Voor de meeste vakken is dat één moment in de week. De leerling 

zal dan van het werkplein gaan om ergens anders in de school de 

ondersteuningsuren te volgen.  

De leerlingen kunnen aan hun mentor of vakdocent aangeven of en voor welke 

vakken zij gebruik willen maken van de ondersteuningsuren. De mentoren en de 

vakdocent geven dit vervolgens door aan de ondersteuningsdocent als dat een 

docent is die de klas geen les geeft.  
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Ondersteuningsuren per klas: 

Klassen 3b1 en 3b2 : Engels, Nederlands, Wiskunde 

Klassen 3k1 en 3k2 : Engels, Nederlands, Wiskunde, Duits 

Klassen 3t1 en 3t2 : Engels, Nederlands, Wiskunde, Duits 

Klassen 4b1 en 4b2 : Engels, Nederlands, Wiskunde, Biologie, Economie 

klassen 4k1 en 4k2 : Engels, Nederlands, Wiskunde, Duits, Biologie, Economie 

Klassen 4t1 en 4t2 : Engels, Nederlands, Wiskunde, Duits, Biologie, Economie,   

                                        Aardrijkskunde 

We willen deze ondersteuningslessen graag aanbieden aan de leerlingen. We 

verwachten wel dat de leerlingen die gebruik maken van deze ondersteuningsuren 

gemotiveerd zijn. Dat betekent dat er van de leerlingen verwacht wordt dat ze goed 

meedoen tijdens de reguliere- en ondersteuningsuren. Ook het huiswerk dat regulier 

of tijdens de ondersteuningsuren moet worden gemaakt, moet in orde zijn.  

De leerlingen krijgen nog instructie over de ondersteuningsuren. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

A.T. Wieman, teamleider TLplus, e-mailadres WNA@groevenbeek.nl 
G. de Groot, teamleider bovenbouw Basis/Kader, e-mailadres GRG@groevenbeek.nl 
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