3 september 2018
Huiswerkklas
Beste ouder
Beste leerling
Vanaf dinsdag 11 september starten we met de huiswerkklas. Deze huiswerkklas vindt wekelijks
plaats op dinsdag en donderdag, telkens tussen 15.25 uur tot 17 uur in ons Open Leercentrum
(Bgang, gelijkvloers). Computers staan hier ter beschikking.
Wanneer kan de huiswerkklas nuttig zijn voor jou?

•

Als het thuis te druk is om huiswerk te maken. Bijv. de tv die aanstaat, broertje/zusje dat wil
spelen...
Als je thuis niet altijd een computer hebt.
Als je het moeilijk vindt om zelfstandig te studeren of taken te maken.
Als je iemand nodig hebt die controleert of je met alles in orde bent.

•

Als je het moeilijk hebt met een bepaald vak en je extra begeleiding wil.

•
•
•

...

Waarom huiswerk maken leuk kan zijn?
•
•
•
•
•

Je punten gaan omhoog! We merken dat onze leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen.
Moeilijke leerstof kan op een andere manier uitgelegd worden of misschien wel ingeoefend
worden via een leuke website.
Je kan de computer gebruiken om taken voor te bereiden. Je kan ook printen of kopiëren
tegen €0.05.
Je leert een planning opstellen en je tijd zo goed mogelijk benutten!
Positieve samenwerking met huiswerkbegeleider.

Wit u uw zoon of dochter inschrijven voor de huiswerkklas? Vul dan onderstaand strookje in en geef
het vóór dinsdag 12 september aan de betrokken opvoeder of breng het mee naar de huiswerkklas.
Met vriendelijke groeten
E. Adriaens
Pedagogisch directeur

T. Proesmans
Campusdirecteur

R. van Diemen
Huiswerkklasbegeleider

Ik, __________________________________________________, schrijf mijn zoon/dochter,
____________________________________ uit klas ___________, in voor de huiswerkklas.

Hij/ zij komt:
O elke dinsdag
O elke donderdag
O elke dinsdag én donderdag
O alleen als het nodig is

Uren:
O van 15u25 – 16u15
O van 15u25 – 17u
O van 16u15 – 17u
O tot hij/zij klaar is met alle huiswerk

Handtekening ouder: _______________________________

