
 

 

 

 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van 
klas 2c2  
 
 
 
 
Datum Behandeld door Ons Kenmerk 
Lent, 03 september 2020 S. van Stipdonk STIS/brhe/20-B030 
 
Onderwerp 

Start schooljaar 2e klas en HOM 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Graag willen wij u middels deze brief informeren over de start van het schooljaar van de 2de klassen.  

Zoals uw weet, dienen volgens de RIVM-maatregelen de volwassenen nog steeds 1,5 meter afstand 

tot elkaar te houden. Dit betekent dat wij een aantal bijeenkomsten op een andere manier gaan 

organiseren. Uiteraard vinden wij dat ontzettend jammer, maar het is noodzakelijk om ons allen in 

goede gezondheid te houden.  

Dit betekent voor alle 2de jaars leerlingen dat de kennismakingsavond die normaliter in de 2de week 

van het schooljaar plaatsvindt, verplaatst is naar de informatieavond over de determinatie op 

donderdag 3 december. Te zijner tijd ontvangt u hier meer informatie over.  

 

Cijfers 

In de 2th en 2 hv klassen krijgen de leerlingen cijfers op twee niveaus. Wij noemen dit het A en het B 

cijfer, waarin B het basisniveau is en A het hogere niveau weergeeft.  Klas 2e betreft een VWO+ klas 

en heeft alleen enkele cijfers op het rapport. De A en B niveaucijfers zijn bij deze klas niet van 

toepassing. De overgangsnormering kunt u vanaf oktober op de site vinden. 

 
Mentorcontact 
In week 36, week 44, week 2 en week 17 worden er driehoeksgesprekken tussen kind, ouder en 
mentor gevoerd. De gesprekken vinden overdag plaats. Indien ouders niet in de gelegenheid zijn om 
op school te komen is contact via teams een goed alternatief. Te zijner tijd ontvangt u van de mentor 
hier meer informatie over. De leerling is op school aanwezig bij dit gesprek.  
Heeft u tussendoor vragen dan kunt u uiteraard via de mail contact opnemen met de mentoren. 
 
Ouderavonden 
Dit schooljaar zijn er twee ouderavonden. Deze ouderavonden vinden plaats op 26 januari en           
27 mei. Tijdens deze avonden zijn alleen de vakdocenten beschikbaar en kunt u zich bij twee 
vakdocenten inschrijven.  
 
 



 

Extra HOM-lessen 
Vorig schooljaar hebben de leerlingen voor een langere tijd vanuit thuis de lessen digitaal gevolgd. 
Wij waren dan ook allemaal erg blij om de leerlingen medio juni weer op school te kunnen en mogen 
ontvangen. Als school kunnen wij ons voorstellen dat er leerlingen zijn die behoefte hebben aan een 
extra moment om vragen te stellen over verschillende vakken.  
 
Samen met de vakdocenten faciliteren wij de Hulp Op Maat (HOM) lessen voor de onderbouw 
leerlingen. Doordat de “Coronatijd”  het directe contact met de leerling beperkt heeft, bieden wij de 
2de jaars leerlingen extra HOM-lessen aan. Dit betreft de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde 
vanaf week 37 t/m week 42. Deze HOM-lessen zullen plaatsvinden van donderdag 10 september t/m 
donderdag 15 oktober. Deze lessen vinden één keer per week plaats, na de reguliere lessen volgens 
onderstaand schema: 
 

Vak Lesuur 

Nederlands Maandag 7de uur 

Wiskunde Donderdag 6de uur 

Engels  Donderdag 6de uur 

 
Voor klas 2C2 geldt dat de HOM-lessen wiskunde en Engels op het 6de uur overlappen met de les 
Mens en Maatschappij (M&M). Helaas is dit niet anders te roosteren. In overleg met de vakdocent 
M&M kan de leerling vragen om de les eerder te verlaten voor het volgen van een gewenste HOM-
les. De HOM-docenten zijn indien nodig langer beschikbaar dan het vastgestelde uur in het rooster.  
 
De leerlingen hebben de mogelijkheid zich per HOM-les digitaal in te schrijven via Zermelo. De dagen 
en tijdstippen van de HOM-lessen zijn voor de leerlingen te zien in hun rooster. Op de schoolwebsite 
staat bij ouders downloads/Zermelo een instructie ‘ keuzelessen in je rooster’. 
Vanaf 2 september kunnen leerlingen zich inschrijven voor deze lessen. 
 
De HOM-lessen zijn niet verplicht. Wij vinden het belangrijk dat een leerling met een eigen hulpvraag 
komt. Indien een leerling graag gebruik wil maken van eerder genoemde faciliteiten, kan hij/zij indien 
er behoefte is ondersteuning vragen aan de mentor of vakdocent voor het formuleren van de 
persoonlijke hulpvraag. De vakdocenten die de HOM-lessen verzorgen weten uiteraard ook welke 
lesstof er behandeld is in de tijd dat leerlingen de lessen digitaal vanuit thuis hebben gevolgd.  
 
Reguliere HOM-lessen 
Na de herfstvakantie starten de reguliere HOM-lessen voor de vakken Nederlands, Engels, Frans, 
Duits, Wiskunde, Biologie,  Plannen en Organiseren en Leren leren (HV). De inschrijving voor deze 
HOM-lessen volgt ook via Zermelo. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de mentor 

van uw kind. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mw. S. van Stipdonk, afdelingsleider t/havo onderbouw 
Mw. H. Peterse, afdelingsleider t/h/v/ en Lumen 
Citadel College 


