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Datum  :  30 september 2022  
Ons kenmerk : LJ2/COO/kpw  
Onderwerp :  Ondersteuning en verrijking in klas 2  
  

 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) uit klas 2,  

  
  
We hebben het onderstaande bericht gestuurd aan uw zoon/dochter.  
  
VERDER-ondersteuning en verrijking gaat van start vanaf dinsdag 4 oktober op het 6e en/of 7e uur. Er zijn 
verschillende soorten ondersteuning/verrijking:  
  

• Vrijwillige ondersteuning Frans (6e uur), Engels (7e uur) of wiskunde (6e uur). Een uitleg van 
deze ondersteuningslessen staat in de bijlage. Inschrijving is per week.   
• Verplichte ondersteuning BTR begrijpend lezen voor leerlingen die hiervoor zijn geselecteerd 
(zie rooster Magister), alleen periode 1 op dinsdag het 7e lesuur.  
• Bridge to Cambridge les op het 6e of 7e uur tijdens periode 1. Een uitleg hiervan staat in de 
bijlage.   

  
Als leerlingen het 6e uur vrij zijn, kunnen ze ook huiswerk maken in een open leercentrum of het lesuur 
doorbrengen in de aula.   
  
Je geeft aan in welke ondersteuning en/of verrijking je deze periode geïnteresseerd bent om (soms) te volgen:  
Wanneer je kiest voor ondersteuning Frans, Engels of wiskunde dan kies je daarnaast elke week in Zermelo. 
Kijk dit filmpje over hoe je dat doet: https://youtu.be/NVhG1EkbqcI  
  
  
Met vriendelijke groet,  
  
 
 
 
 

Edwin van den Hooven  
Afdelingsleider a.i. 2 havo/vwo, 3 vwo  

  

https://youtu.be/NVhG1EkbqcI
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Ondersteunen en verrijken Klas 2  
 

• Frans (GOJ) 6e uur in 205  
• Wiskunde (VLW) 6e uur in 105  
• Engels (GDM) 7e uur in 210  
• Bridge to Cambridge (ZAN) 6e en 7e uur in   

Frans:  
Bij de ondersteuningsles van Frans gaan we vooral herhalen: het spreken oefenen we tot je het kan dromen, 
maar daarnaast is er ook plek om aandacht te besteden aan hoe je je leerwerk of specifieke opdrachten het 
beste aan kan pakken, waar je antwoord kan vinden als je vragen hebt en oefenen we extra met lastige 
grammatica. Geef vooral aan waar jíj behoefte aan hebt, dan probeer ik mijn lessen daarop aan te passen. Dit 
betekent dat jullie soms ook met verschillende opdrachten in groepjes aan de slag zullen gaan. Anders dan de 
reguliere lessen zal ik de les in het Nederlands geven en niet in het Frans. Misschien tot dinsdagmiddag! 
Mevrouw De Gooijer.  
 
Wiskunde:  
Kom naar de bijles wanneer je:  

• niet genoeg hebt aan de les  
• met vragen/opdrachten blijft zitten die je niet snapt  
• je extra uitleg wil  

   
Wij helpen je graag. Dus aarzel niet en kom naar de ondersteuning wiskunde! Mevrouw Van der Leeuw.  
  
Engels:  
  
Bij ondersteuning Engels gaan we vooral kijken naar en oefenen met de grammatica/werkwoordstijden en hoe 
we deze het beste kunnen leren, maar er is ook de mogelijkheid om zelf met vragen en suggesties te komen. 
Wil je bijvoorbeeld graag weten hoe je het beste woordjes kunt leren voor Engels? Of misschien wil je 
spreken, lezen, schrijven of luisteren nog eens oefenen? Je hoeft het maar te vragen en dan kijk ik wat ik met 
je verzoek kan doen. Hopelijk tot gauw! Mevrouw Gloudemans.  
  
Bridge to Cambridge:  
  
"Bridge to Cambridge" is het verrijkt Engels programma voor leerjaar 2. Het is geen onderdeel van het officiële 
Cambridge programma. Dat programma start namelijk vanaf leerjaar 3 en wordt in leerjaar 5 afgesloten met 
het CAE examen. Bridge to Cambridge helpt je om je daarop voor te bereiden.   
Bij "Bridge to Cambridge" ga je samen met je klasgenoten actief aan de slag met Engels lezen, luisteren, 
schrijven en spreken. Je leert o.a. hoe je een goed Engels essay moet schrijven, hoe je in het Engels moet 
debatteren en over de cultuur van Engelstalige landen. Omdat je zelf echt aan de slag moet met de taal, zijn 
een goede inzet en motivatie onmisbaar. Ook huiswerkopdrachten horen daar nu en dan bij. Aan het einde 
van leerjaar 2 kun je vervolgens deelnemen aan de toelatingstest voor Cambridge year 3. Je schrijft je in voor 
periode 1 en wordt ingedeeld op het 6e of 7e uur. Bij teveel aanmeldingen wordt als eerste ingedeeld voor BtC 
in periode 2. Meneer Van Zantvoort.  
  
Makerslab:  
  
Heb je een experiment wat je wilt uitvoeren, een 3D print die je wilt maken, of een project waarvoor je de 
machines van Science wilt gebruiken? Schrijf je dan in voor het Makerslab in 110 en 115! Mevrouw Bartels 


