
Huiswerkklas Mijdrecht  -  informatie ouders/leerlingen 

Doel:  Plaats bieden aan leerlingen die thuis het huiswerk niet goed kunnen maken en/of 

leren.  En leerlingen met slechte resultaten door niet te werken of door wel te 

werken  maar met de verkeerde strategie. 

Beperkte mogelijkheid tot stellen van vragen aan vakdocenten of bovenbouwleerling. 

Het is dus geen bijles! 

 

Doelgroep: Leerlingen van klas 1 t/m 6 

 

Plaats:   lok 119 

 

Tijdstip:  Maandag t/m donderdag  van 13.35 uur – 15.20 uur.  

  (7e en/of 8e uur) 

 

Opzet: Leerlingen van klas 1 t/m 6 hebben de mogelijkheid om op vrijwillige basis hun 

huiswerk op school te maken en/of leren, hiertoe eventueel gestimuleerd door 

mentor en/of ouders. Er wordt onder leiding van een docent in stilte, zelfstandig  

gewerkt. Deze begeleiders van de huiswerkklas kunnen ook beperkt uitleg geven. 

De onderwijsassistent houdt digitaal een presentielijst bij en informeert de mentoren 

over aanwezigheid van hun mentorleerlingen. Telefoons zijn uit.   

 

Aanmelding:     De leerling wordt aangemeld door de mentor.  De mentor  neemt contact op met  

ouders en de leerling. Er wordt  een plan opgesteld waarin het  doel  van de extra 

begeleiding duidelijk wordt gemaakt  en er worden  afspraken gemaakt over gewenst 

gedrag (boeken, schriften,  agenda, en rekenapparaat bij je hebben, rustig werken, 

geen telefoons) 

 

Evaluatie:          Na het met leerling/ouders afgesproken aantal weken is er een evaluatie met de 

mentor  en leerling/ouders. Het persoonlijk plan  kan worden bijgesteld. Het kan ook 

zijn dat de leerling van de huiswerkklas af gaat, omdat het doel is bereikt. 

 

Groepsgrootte: Max. 25 leerlingen 

 

Aanwezigheid:  De leerling kan voor maximaal 4 middagen  worden aangemeld afhankelijk van de 

beschikbare plaatsen. Dit wordt vastgelegd  in het persoonlijk plan. De leerlingen  zijn  

per  middag  minimaal 1 lesuur aanwezig. 

 

 

 



 

Gedragscode leerlingen:     
 

 Wij gaan er vanuit dat je graag geholpen wilt worden in de huiswerkklas en dat je hier voor 

gemotiveerd bent. 

 Per middag ben je minimaal 1 uur aanwezig. 

 Boeken, schriften, agenda en rekenmachine bij je hebben.. 

 Geen telefoons 

 Werken in stilte, alleen muziek aan die niet hoorbaar is voor medeleerlingen 

 Wangedrag wordt gemeld bij de ouders, met CC aan mentor en Teamleider. Bij wangedrag 

moet je een kaart halen en bij de 3e kaart ben je niet meer welkom in de huiswerkklas. Dit 

wordt door je mentor aan je ouders gemeld. 

 Niet komen opdagen zonder geldige  reden betekent dat je niet meer welkom bent  in de 

huiswerkklas. Dit wordt door je mentor aan je ouders gemeld. 

 Meerdere keren geen spullen bij je betekent dat je niet meer welkom bent  in de 

huiswerkklas. Dit wordt door je mentor aan je ouders gemeld. 

 

Veel docenten kunnen je  bij vakken helpen die zij zelf niet geven.  Wanneer je iets niet begrijpt 

mag  je het altijd vragen aan een van de begeleiders. Wanneer je echt bijles nodig hebt kun je dit 

regelen via het VLC bijlessysteem. 

  

 


