
 

 
 

 
 

Maarssen, januari 2014 
Betreft: aanpak huiswerkklassen brugklas 
 
 

Geachte ouders, 
 
Aanstaand jaar gaat uw zoon/dochter naar de brugklas van het Niftarlake 
College. En u heeft uw zoon/dochter opgegeven voor de begeleiding op de 
huiswerkklassen of overweegt dit te doen.  
In het verleden hebben wij voor de start in de brugklas een heel speciale 
aanpak opgezet en na evaluatie onder de betrokken ouders bleek dat dit 
iedereen uitermate goed bevallen was.  
Wij willen u daarom het onderstaande voorstel doen. Wanneer u vindt dat de 
geboden begeleiding in dit voorstel onvoldoende recht doet aan uw situatie of 
die van uw zoon/dochter, verzoeken wij u vriendelijk even contact op te 
nemen.  
 
Aanpak begeleiding brugklas in de periode start schooljaar tot aan de 
herfstvakantie. 

1. De leerlingen kunnen zich dagelijks bij de begeleider melden, maar 
doen dat tenminste drie keer per week of vaker wanneer de 
hoofdbegeleider dat aan de leerling meldt. 

2. De begeleider ziet toe op het in orde hebben van het studiemateriaal, 
het correct ingevuld hebben van de agenda (voorzover wij zelf over de 
juiste huiswerkgegevens beschikken) en ziet toe op het correct 
verrichten van de studietaken voortvloeiende uit dat huiswerk. 

3. Indien dat door de begeleider gewenst wordt, worden de studietaken 
door de leerling ter plekke onder toezicht verricht en/of overhoord. Bij 
deze inschatting wordt sterk rekening gehouden met het streven dat de 
leerling binnen zijn of haar klas sociale contacten opbouwt. 

4. De kosten hiervan tot aan de herfstvakantie zijn € 170,= 
5. In de week voor de herfstvakantie wordt een begeleidingsadvies 

uitgebracht op basis waarvan vaste afspraken voor de periode na de 
herfstvakantie te maken zijn. 

 
De uitgebreide uitleg willen wij u besparen, maar een korte toelichting is, 
denken wij, op zijn plaats. 
Wij vinden het als begeleiders van het grootste belang dat een leerling zich zo 
snel mogelijk thuis voelt op school en in de klas. Klasgenoten leren kennen, 
met leraren praten en de juiste wegen leren bewandelen zijn zaken die 
meestal na lestijd plaatsvinden. Een zeer strakke begeleiding zou dit in de 
weg staan. 
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Omgekeerd vinden we het van het grootste belang dat een leerling zo snel 
mogelijk de regelmaat in het huiswerk maken te pakken heeft. Dit zou juist 
een strakke begeleiding in het begin rechtvaardigen. 
Door de aanpak, zoals hierboven omschreven, stellen we zeker dat we de 
leerlingen vaak genoeg zien en geven we toch enige ruimte aan individuele 
vrijheid om na schooltijd direct mee te gaan met klasgenoten om samen 
huiswerk te maken dan wel iets gezelligs te doen. Belangrijk in de aanpak is 
dat ze zich minstens drie keer per week in ieder geval even melden met 
agenda etc. om de (hoofd-)begeleider mee te laten beslissen of het 
verantwoord is wat de leerling zich voorgenomen heeft. 
 
In de periode tot aan de herfstvakantie zal zeer wisselend huiswerk aan de 
orde zijn. Soms is er niets, soms is er weinig en er komt een moment dat er 
serieus gewerkt moet gaan worden. Het voorstel is er financieel op gebaseerd 
dat in de tijd tot aan de herfstvakantie 6 keer HWK (eenvoudige huiswerkklas) 
en 11 keer HWB (intensieve huiswerkbegeleiding) nodig is. Dat zou leiden tot 
de volgende nota. 
 
Leerling-bijdrage adm.kosten    34,80 
6   keer HWK       24,60 
11 keer HWB     113,30 + 
Totaal      172,70   afgerond € 170,= 
 
Binnen de omschreven aanpak is het mogelijk dat we uiteindelijk niet tot dit 
aantal keer HWB en HWK komen, omdat het niet noodzakelijk was. Dit leidt 
niet tot restitutie, maar heeft wel gevolgen voor het begeleidingsadvies en de 
afspraken die na de herfstvakantie gaan gelden. Het kan echter ook dat het 
nodig blijkt te zijn een leerling dagelijks HWB aan te bieden. Dit leidt niet tot 
een extra rekening achteraf, maar heeft natuurlijk ook weer invloed op het 
begeleidingsadvies en de te maken afspraken. 
 
Wij verwachten dat deze aanpak het meest effectief zal zijn, maar verzoeken 
u nogmaals contact op te nemen, via ons email-adres hwknift@sbidouma.nl, 
wanneer u vermoedt dat dit in uw geval niet gaat werken. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Francien van Zetten 
Hoofdbegeleider huiswerkklassen Niftarlake College 
 


