Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen in leerjaar 1 en leerjaar 2

Zaandam, 21 september 2022
Betreft: huiswerkklas Zaanlands Lyceum

Geachte ouders/verzorgers,
Graag informeren wij u via deze weg over de naschoolse huiswerkklas van het Zaanlands
Lyceum. Onze huiswerkklas biedt leerlingen uit klas 1 en 2 een rustige plek om te werken,
zonder afleiding van mobiele telefoon, internet of huisgenoten.
De huiswerkklas is bedoeld voor leerlingen die het lastig vinden zelfstandig thuis aan de slag
te gaan en moeite hebben met plannen. Het doel van de huiswerkklas is dat leerlingen een
gedisciplineerde huiswerkattitude ontwikkelen, overzicht krijgen en verantwoordelijkheid
leren nemen voor hun schoolprestaties.
De huiswerkklas wordt begeleid door gemotiveerde leerlingen uit de bovenbouw. Daarnaast
is er een coördinerende docent aanwezig.
Wij bieden de huiswerkklas aan op maandag tot en met donderdag tijdens het 9e en 10e
lesuur (van 14.50 uur tot 16.10 uur). Het 9e uur is een stilte-uur, waar optimaal
geconcentreerd gewerkt kan worden. Wel mogen er altijd aan de begeleiders vragen gesteld
worden. Tijdens het 10e uur kan er op fluisterniveau samengewerkt worden, vragen gesteld
worden en bieden de begeleiders hulp bij plannen en overhoren. Gedurende deze uren zal
de telefoon in de kluisjes of in de telefoontas in het lokaal liggen.
Deelname aan de huiswerkklas kost € 40 per periode ongeacht het aantal middagen. Een
periode loopt van vakantie tot vakantie. Wij raden u aan om uw zoon of dochter voor twee of
drie dagen in te schrijven. Wanneer een leerling tussentijds stopt of een of meerdere keren
afwezig is, vindt er geen restitutie van het betaalde bedrag plaats.
Voor absentie gelden dezelfde regels als voor de reguliere lessen, alleen na afmelding van
ouders/verzorgers kan een leerling verzuimen. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en
startdatum. In sommige periodes van het jaar kan er een korte wachtlijst ontstaan, als dit het
geval is wordt u hier uiteraard over geïnformeerd.
De huiswerkklas start op maandag 24 oktober. De eerste periode eindigt op 12 december. U
kunt uw zoon of dochter vanaf nu aanmelden via onderstaande link. U vermeldt in uw
aanmelding de naam en klas van uw kind, en de gewenste middagen.
https://forms.office.com/r/Yap4UbBU9b
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Mw. L. Dekker & H. Mulder

