
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 16 januari 2020 

 
Geachte ouders, 

In de introductieweek heeft uw zoon/dochter een papieren planner ontvangen. In deze planner kunnen 
de leerlingen hun huiswerk noteren. Zo kunnen ze hun werk plannen. Ze worden er dan ook zelf 
verantwoordelijk voor.  
Helaas gaat dat nog niet zoals we gehoopt hadden. Daarom pakken we het vanaf maandag 20 januari 
wat anders aan. We hopen dat u ons helpt. 
 
Waar komt onze nieuwe aanpak op neer? 

- De docenten zullen alle proefwerken en overhoringen nog steeds in Magister zetten. Zo weten 
de leerlingen wat ze moeten leren.  

- Als er opdrachten zijn die de leerlingen moeten maken, dan zet de docent in Magister: ZIE 
PLANNER. Tijdens de les geeft de docent dan de leerlingen de opdracht om het precieze 
maakwerk in hun planner te zetten. 

- De leerling moet de planner dus echt goed bijhouden, want anders kan hij thuis het huiswerk 
niet maken. Een leerling die ziek is, neemt natuurlijk even contact op met een mede-leerling om 
te vragen wat er gemaakt moet worden. 

- Als er geen huiswerk is, dan staat in de planner: GH (= geen huiswerk).  
- Alle vakken zullen elk uur iets in de planner laten zetten, behalve de vakken koken, Art & 

Design en Sport en bewegen. 
 
U weet nu wat de bedoeling is. Misschien kunt u er de komende weken een keer met uw zoon of 
dochter over praten? U kunt immers gemakkelijk zien of de planner goed bijgehouden is, u kunt ook 
goed zien of er veel of weinig maakwerk is. U weer wanneer uw kind voor toetsen moet leren. 
Belangstelling en steun kunnen een leerling enorm helpen! 
 
Samen kunnen we ervoor zorgen dat de leerlingen weten wat ze voor school moeten doen, het werk 
leren plannen en zich er verantwoordelijk voor gaan voelen. 
 
Dank alvast voor uw ondersteuning! Uw reactie is natuurlijk altijd welkom.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
T. (Toine) Hurkx 
hrx@sgweredi.nl  
teamleider klas 1 Vmbo. 
 
 
 
 
 

Aan de ouders van de leerlingen in klas 1 Vmbo 
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