
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helmond, 7 juni 2020 

 

 

Betreft: bijlessen voor leerlingen uit leerroute 2 + 3  

 

 

Geachte heer/mevrouw, beste leerling, 

 

Inmiddels hebben we er al weer een week op zitten waarin we leerlingen in de klas zien voor lessen of toetsen. Het 

gebouw is toegankelijk gemaakt volgens de richtlijnen en we merken dat dit logistieke gedeelte goed loopt. 

Docenten geven aan dat het erg prettig is om de leerlingen weer te ontmoeten. De leerlingen die werken met een 

PTA hebben inmiddels al veel toetsen ingehaald van periode 2, bovendien hebben we afgelopen week heel veel 

eindexamenleerlingen op school mogen begroeten nadat zij te horen hebben gekregen geslaagd te zijn.  

 

In onze nieuwe werkwijze loopt een aantal zaken nog niet optimaal, maar zien we op korte termijn ook geen goede 

oplossing. Helaas kunnen we bepaalde lessen niet geven zoals de leerlingen dat normaal van ons gewend zijn, 

zoals het vak lichamelijke opvoeding. Ook zijn er enkele lessen waar onze collega vanuit thuis online lesgeeft terwijl 

er een groepje leerlingen in het klaslokaal de les volgt. We zorgen ervoor dat deze lessen zoveel mogelijk worden 

waargenomen, maar niet bij al deze lessen is een collega van school inzetbaar. Wij blijven uiteraard zoeken naar 

oplossingen om zoveel mogelijk ongemakken weg te werken. 

 

Bijlessen voor leerlingen uit leerroute 2 + 3 van klas 1 t/m 3 (alle niveaus)  

Vanaf a.s. dinsdag 8 juni starten we voor de leerlingen uit klas 1 t/m 3 (van alle niveaus) met bijlessen voor de 

leerlingen die geplaatst zijn in leerroute 2 + 3. We vinden het belangrijk dat de leerlingen deze lessen volgen, omdat 

zij op deze manier extra training krijgen in de aanloop naar de resultaatverbeteringstoetsen die zij gaan maken. 

De leerlingen uit leerroute 2 + 3 maken allemaal 2 resultaatverbeteringstoetsen en volgen dus ook voor 2 vakken 

bijles. Mentoren hebben eerder geïnventariseerd voor welke vakken een leerling resultaatverbeteringstoetsen wil 

maken. Voor die vakken worden de leerlingen inmiddels ingepland voor bijlessen (op maandag staan alle bijlessen 

in Magister). De bijlessen komen gedurende 3 weken terug en vinden plaats t/m 25 juni.  

 

Aan de ouder(s), verzorger(s) van en 

aan de leerlingen  



 

De leerlingen uit route 2 + 3 hebben we ingeschreven voor deze bijlessen: zij zijn dus verplicht om hierbij aanwezig 

te zijn. Deze leerlingen moeten dus goed in Magister kijken om te zien wanneer zij op school verwacht worden. 

Tevens zullen de lokalen waar deze bijlessen plaatsvinden zichtbaar zijn. Omdat we de bijlessen hebben verspreid 

over de hele week, kan het dus voorkomen dat leerlingen op meerdere dagen naar school moet komen. 

De bijlessen staan in Magister op de volgende tijden:  

- Lesuur 9:  14.00 uur – 14.45 uur 

- Lesuur 10:  14.45 uur – 15.30 uur 

- Lesuur 11:  15.30 uur – 16.15 uur 

 

Indien uw zoon/dochter in de ochtend op school moet zijn om lessen te volgen en 's middags weer op school moet 

zijn voor een of twee bijlessen, mag uw zoon/dochter op school blijven werken op het studieplein. Dat is niet 

verplicht, uw zoon/dochter mag tussendoor ook naar huis en later terugkomen voor de bijles(sen).  

 

Bijlessen + studeren op school voor leerlingen uit leerroute 2 + 3 van klas 4H, 4V, 5V  

De leerlingen uit 4H, 4V en 5V komen zoals aangekondigd elke middag tussen 14.00 uur en 16.15 uur naar school 

om te studeren. Daarvoor melden de leerlingen zich om 14.00 uur op het studieplein. Vervolgens gaan zij op een 

van de studiepleinen of in de aangrenzende lokalen zelfstandig aan het werk. Uiteraard is er toezicht, maar we 

doen ook een beroep op de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van deze leerlingen.  

 

Verdeeld over de hele week volgen ook deze leerlingen bijlessen. De leerlingen uit leerroute 2 + 3 maken allemaal 

2 resultaatverbeteringstoetsen en volgen dus ook voor 2 vakken bijles. Mentoren hebben eerder geïnventariseerd 

voor welke vakken een leerling resultaatverbeteringstoetsen wil maken. Voor die vakken worden de leerlingen 

inmiddels ingepland voor bijlessen (op maandag staan alle bijlessen in Magister). De bijlessen komen gedurende 

3 weken terug en vinden plaats t/m 25 juni. Als een leerling bijles heeft, dan verlaat de leerling de ruimte waar hij/zij 

studeert en gaat de leerling naar het lokaal waar de bijles plaatsvindt (dat lokaal is zichtbaar in Magister).  

 

De leerlingen uit leerroute 2 + 3 in de bovenbouw zijn ook door school ingepland voor de bijlessen. Deze staan in 

Magister op de volgende tijden: 

- Lesuur 9:  14.00 uur – 14.45 uur 

- Lesuur 10:  14.45 uur – 15.30 uur 

- Lesuur 11:  15.30 uur – 16.15 uur 

 

Leerlingen uit leerroute 1 

Indien uw zoon/dochter in leerroute 1 is geplaatst en een of twee resultaatverbeteringstoetsen wil maken aan het 

einde van dit schooljaar, dan kunnen we ons voorstellen dat er behoefte is aan bijles. Leerlingen uit klas 1 t/m 3 

kunnen zichzelf, indien er nog plaats is, inschrijven voor deze bijlessen via Magister. Als een bijles vol zit voor 

leerlingen uit leerroute 2 + 3, dan is inschrijven niet meer mogelijk. De leerlingen uit leerroute 2 + 3 hebben voorrang 

op de bijlessen, omdat zij de resultaatverbeteringstoetsen het hardst nodig hebben om zodoende te kunnen worden 

bevorderd naar het volgende leerjaar. De leerlingen uit 4H, 4V en 5V kunnen zich melden bij de afdelingsleider, die 

vervolgens inventariseert wat de mogelijkheden zijn.   

 



 

Tot slot 

We verwachten dat alle bijlessen op maandagochtend ingepland zijn via Magister. Indien uw zoon/dochter merkt 

dat de bijlessen waarvoor hij/zij ingepland is niet overeenkomen met de vakken waarvoor hij/zij een 

resultaatverbeteringstoets gaat maken, verzoeken we uw zoon/dochter contact op te laten nemen met de mentor. 

 

Hopelijk hebben we u middels deze brief voldoende geïnformeerd over de bijlessen voor de leerlingen uit route 2 

+ 3 en de studietijd voor de leerlingen uit 4H, 4V en 5V. Mochten u naar aanleiding van deze brief nog vragen 

hebben, neem dan gerust contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

R. van de Westerlo 

Directeur  


