Kerkrade, november 2018
Geachte ouder(s) /verzorger(s),
Hierbij ontvangt u informatie over de eerste Vertraagde Week van schooljaar 2018-2019,
die gehouden wordt van maandag 26 t/m vrijdag 30 november.
Voor de meesten van u is het begrip “Vertraagde Week” al enigszins bekend, maar voor een
aantal is dit ongetwijfeld helemaal nieuw. We zullen kort toelichten waar deze vertraagde
week voor bedoeld is.
“Vertraagde Week”
Tijdens deze week maken we een pas op plaats. We stoppen even met alles wat we aan het
doen zijn en kijken samen met uw kind hoe het met hem of haar gaat. Daarbij kijken zowel
wij als het individuele kind naar drie belangrijke pijlers:




Maatwerk (lesstofverrijking, herhaling)
Persoonlijke kwaliteiten
Oriëntatie op Leer-/Loopbaan (LOB)

De middaguren waarbij de leerling geen verplichting heeft, hoeft hij/zij niet op school te
blijven. De leerling kan dan werken aan de opdrachten die hij/zij heeft gekregen van de
vakdocent (deze zijn in te zien via de website van SOMtoday, niet in de app). Dit mag
uiteraard op school maar de leerling kan dit ook elders doen (b.v. in de bibliotheek of thuis).
Uiteraard zijn onze collega’s tot 16:30 op school aanwezig voor hulp en ondersteuning bij de
verschillende opdrachten.
Tijdens de afsluiting op vrijdag wordt met de leerling besproken of alle opdrachten, testen
etc. gemaakt zijn.
Tot slot wordt u middels een datumprikker uitgenodigd voor het mentor-oudergesprek dat
in de week daarna gepland staat. Deze uitnodiging heeft u waarschijnlijk al van de mentor
ontvangen. Mocht dit nog niet het geval zijn, neem dan even contact op met hem of haar.
Tijdens dit gesprek komen de bovengenoemde drie pijlers (maatwerk, persoonlijke
kwaliteiten en LOB) weer duidelijk aan bod en vertelt uw kind per pijler:
 Hoe de afgelopen periode ging.
 Wat wij (leerling – ouders – school) hiervan vinden.
 Welke afspraken er gemaakt zijn voor de komende periode.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekenden.
Wij wensen alle leerlingen een heel leerzame, succesvolle, spannende, “hele andere” week
toe!!
Met groet,
organisatie “vertraagde week”
Rob Hofkamp, Hub Collet, Rob Riedl

