
   

Huiswerkbegeleiding 

Deze week gaat de huiswerkbegeleiding van start. Als uw zoon/dochter hiervoor door de mentor is 

aangemeld heeft hij/zij op vrijdag 17 september van de begeleider een bericht ontvangen met de 

dagindeling. De leerlingen die later worden aangemeld zullen een plekje krijgen zodra de planning 

het toelaat. 

Op vrijdag 17 september hadden de collega's van de huiswerkbegeleiding een studiemiddag en het 

enthousiasme om (weer) te starten was duidelijk merkbaar. Even kennismaken met de begeleiders: 

 

 
 
Goed om te weten: 

• De huiswerkbegeleiding is gevestigd in het Paviljoen tussen 14:00 en 16:30 uur. Leerlingen 

kunnen na afloop van hun lessen inlopen en blijven gemiddeld 2 uur en dat 2 x per week. Als 

leerlingen eerder uit zijn kunnen zij tussentijds werken in de mediatheek. 

• Leerlingen hebben van hun begeleider per mail een bericht ontvangen over de dagindeling. 

Zij starten deze week en het idee is dat de leerlingen voldoende schoolspullen meenemen 

om lekker aan de slag te gaan.  

• De huiswerkbegeleiding helpt leerlingen bij het leren plannen, het leren-leren, het aanleren 

van studievaardigheden en het bouwen aan zelfvertrouwen, structuur en motivatie. Het is 

ook een plek waar ze rustig kunnen werken en vragen kunnen stellen aan hun begeleider. 

• De begeleider helpt de leerlingen met hun persoonlijke doelen en draagt graag bij aan de 

persoonlijke ontwikkeling en/of betere resultaten. Dit gebeurt in een fijne setting en in kleine 

groepjes. Plannen, reflecteren, oefenen en persoonlijke aandacht zijn de sleutelwoorden. 

• De leerlingen dienen altijd te komen, ook wanneer ze geen huiswerk hebben. Ze kunnen dan 

vooruit leren, extra oefening maken of vaardigheden opdoen zoals bepaalde leer-strategieën 

aanleren. Wanneer ze ziek zijn melden zij zich af bij hun begeleider. Wanneer leerlingen niet 

komen opdagen zonder bericht worden ze gebeld door hun begeleider. Bij geen gehoor en 

herhaling kan contact gezocht worden met ouders. 

• De duur van de huiswerkbegeleiding is per leerling verschillend. De ene leerling heeft er baat 

bij om het hele jaar deel te nemen en de andere leerling merkt na een bepaalde periode 

genoeg tools te hebben om verder te kunnen zonder de begeleiding. Afmelden gaat in 

samenspraak met de mentor. 

  



   

 

We hebben er zin in om onze leerlingen verder te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling en bij te 

dragen aan hun doelen en resultaten. Feedback is altijd welkom. U kunt hiervoor contact opnemen 

met Annemiek Steeman, Laura Lameris en Kim Greveling: huiswerkbegeleiding@kennemercollege.nl. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Team huiswerkbegeleiding 

 

Steunvakken 

Uw zoon/dochter wordt ook verwacht in een steunles op het moment dat de docent van mening is 

dat uw zoon/dochter extra ondersteuning nodig heeft voor dit specifieke vak. Een aantal leerlingen is 

vorig jaar nadrukkelijk onder deze voorwaarden bevorderd naar het nieuwe schooljaar. 

Bovenstaande betekent dat zoon/dochter de komende weken alsnog uitgenodigd wordt voor extra 

ondersteuning.  

 

Rectificatie stappenplan  

In tegenstelling tot wat afgelopen vrijdag vermeld is in de nieuwbrief, moeten kinderen met 

verkoudheidsklachten, ook al zijn ze gevaccineerd en is de zelftest negatief, zich toch eerst door de 

GGD laten testen alvorens zij bij een negatieve uitslag weer naar school kunnen komen. Zie stukje 

hieronder over de afspraken i.v.m. online onderwijs. 

 

Online onderwijs 

M.i.v. maandag 27 september gelden de volgende afspraken: 

• Bij verkoudheidsklachten kan een leerling niet naar school komen. De leerling wordt ziekgemeld 

door ouders/verzorgers (liefst per app). Als een leerling toch de les wil volgen, moet de leerling 

dit zelf regelen via een klasgenoot (buddy). Deze mag via de laptop de leerling in de les laten 

meekijken en luisteren. 

• De leerling laat zich z.s.m. testen door de GGD en bij een negatieve testuitslag kan de leerling 

gewoon weer naar school komen. (ouders/verzorgers melden de leerling weer beter). 

• Als een leerling vervolgens toch conform het GGD protocol in quarantaine moet, bellen de 

ouders/verzorgers naar school en geven dit door met het verzoek om de leerling op online 

onderwijs (code OL) te zetten in Magister. Docenten zijn er verantwoordelijk voor om de leerling 

met de code OL digitaal toegang te geven tot de les (ook nu kan het geen kwaad om ook een 

medeleerling/buddy hierbij te betrekken, omdat docenten ook andere dingen te doen hebben). 

 

Mocht een leerling niet in quarantaine moeten, maar om een andere reden afwezig zijn, maar daarbij 

wel in staat zijn om digitaal onderwijs te volgen, dan moeten ouders/verzorgers contact opnemen 

met de mentor. Via de mentor kan er in voorkomende gevallen ook voor gezorgd worden dat deze 

leerling de digitale lessen ook daadwerkelijk kan bijwonen. 

 

Pauzeregeling 

Vanaf maandag 27 september zijn de aula en het atrium weer beschikbaar om te pauzeren. 

Leerlingen uit de beide onderbouwteams mogen er ook voor kiezen, als zij dat liever willen, in de 

open ruimte van het Paviljoen pauzeren.  

 

Marc van Buuren 

Rector 
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