
 

  

 
Geachte ouder(s)/verzorger(s),  
 
De kop is er af. De eerste schooldagen zitten er op en we zijn blij dat we een goede start hebben 
kunnen maken met de leerlingen in deze bijzondere tijd. De mentoren hebben de 
driehoeksgesprekken gevoerd met u en uw zoon of dochter. Tijdens deze gesprekken heeft u kennis 
kunnen maken met de mentoren en besproken wat de plannen zijn voor komend schooljaar.  
Ter aanvulling op deze gesprekken wil ik u graag op de hoogte brengen van de mogelijkheden die wij 
aanbieden om leerlingen in het examenjaar dit jaar extra te ondersteunen. 
 
HOM lessen 
Vanaf deze week bieden we voor alle vakken, met uitzondering van nask 2, hulp op maat lessen aan 
(HOM). Het doel van deze lessen is ondersteuning bieden aan de leerlingen van 4t: 
 

 In de weken 37 t/m 41 is deze ondersteuning gericht op de stof van het afgelopen schooljaar, 

specifiek op de stof voor de herkansing in week 41 waarvoor leerlingen zich kunnen 

inschrijven. Hier hebben de leerlingen mail over ontvangen van de toetsweekcoördinator. Dit 

gaat om herkansingen van toetsen uit toetsweek 2 en 3 van vorig schooljaar.  

 In week 45 en 46 is de ondersteuning gericht op de stof van dit schooljaar en specifiek op het 

SE in toetsweek 1.  

 
Leerlingen kunnen zich aanmelden bij de mentor en bij de docent die de HOM lessen verzorgt en de 
leerlingen schrijven zich in middels een inschrijflijst op het prikbord in domein C2.  
 

  

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van klas 4t 

Datum  Behandeld door Ons kenmerk 

Lent, 10 september 2020 R. van Kesteren KESR/brhe/20-B041 
 

Onderwerp 

HOM en Herfstschool 
 



 

Herfstschool 
We zijn aan het onderzoeken of we dit schooljaar mogelijk de Herfstschool kunnen organiseren 
tijdens de herfstvakantie. Dat betekent dat leerlingen met externe trainers aan de slag gaan met 
maximaal twee verschillende vakken. 
 

 De Herfstschool duurt drie dagen. De precieze dagen weten we nog niet, omdat dit 

afhankelijk is van de beschikbaarheid van trainers. We streven naar maandag, dinsdag en 

woensdag in week 43. 

 Gedurende deze drie dagen trainen de leerlingen twee vakken en maken ze twee 
schoolexamens die herkansbaar zijn in het PTA van klas 3 vmbo-t. Het gaat om stof uit heel 
klas 3t. Dit zijn dus twee extra herkansingen bovenop de reguliere herkansingen.  

 De Herfstschool is nog niet definitief toegezegd, op basis van het aantal aanmeldingen 

besluiten we of het door zal gaan.  

 Dat betekent dat als een leerling zich inschrijft, deze ook verplicht is om te komen.  

 
Om de organisatie snel te kunnen starten ontvangen we graag uiterlijk dinsdag 15 september uw 
aanmelding.  Doe dit door een mail te sturen naar r.vankesteren@citadelcollege.nl met vermelding 
van de volgende gegevens: naam, klas, vak 1, vak 2, telefoonnummer ouders/verzorgers.  

 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, dan  
kunt u een mail sturen naar bovengenoemd adres.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Dhr. R. van Kesteren 
Afdelingsleider vmbo-t bovenbouw 
Citadel College 
 
 
 

 

mailto:r.vankesteren@citadelcollege.nl

