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Beste ouders/verzorgers,
Middels deze brief willen wij u op de hoogte brengen over de manier waarop we het bijspijkertraject
wiskunde in de onderbouw vormgeven. Het blijkt dat er door de coronapandemie bij verschillende
leerlingen achterstanden zijn ontstaan waardoor deze leerlingen nu niet goed meekomen met het vak
wiskunde. Wij hebben als vakgroep bij elkaar gezeten en hebben gekeken naar de onderdelen waar
leerlingen op uitvallen. Dit zijn voornamelijk de wiskundige vaardigheden (rekenvolgorde, letterrekenen
e.d.) maar ook een bepaalde overzichtelijke manier van werken.
Om deze vaardigheden bij de groep leerlingen die op dit punt achterstanden hebben naar een hoger
niveau te brengen, zijn er bijspijkeruren gecreëerd. Tijdens deze uren werken de leerlingen aan de
wiskundige vaardigheden en krijgen ze handvatten over hoe ze het best bij wiskunde kunnen werken.
De lessen zullen verzorgd worden door de stagiaires van het vak wiskunde.
De mentor en de docent wiskunde kijken samen welke leerlingen in aanmerking komen voor dit
bijspijkertraject. Veel leerlingen hebben de lessen niet nodig, zij kunnen bij wiskunde goed uit de voeten.
Bij de leerlingen die de bijspijkerlessen wel nodig hebben, is het een voorwaarde voor het volgen er van
dat leerlingen zich tijdens de reguliere lessen inzetten voor het vak. De vakdocent wiskunde zal de
betreffende leerlingen vertellen dat ze naar dat uur moeten komen.
Er is voor dit bijspijkertraject een boekje gemaakt van waaruit de leerlingen zullen gaan werken.
Dit boekje zal beschikbaar gesteld worden aan alle leerlingen in klas 1, 2 en 3 havo.
Alle leerlingen kunnen dus met de vaardigheden oefenen, in de bijspijkerlessen of zelfstandig.
In de week van 11 april gaan de bijspijkerlessen van start. Voor 1mh zijn de lessen op donderdag het
1e uur, voor 1hv op woensdag het 1e uur, voor 2mh op vrijdag het eerste uur, voor 2hv op dinsdag het
eerste uur en voor 3havo op woensdag het eerste uur. Naar onze inschatting is het niet nodig dat we
bijspijkerlessen organiseren voor 3mavo en 3vwo.
Naast deze bijspijkerlessen staan er sinds afgelopen week ook weer hulplessen op het rooster.
Deze hulplessen zijn op dinsdag het 8e uur en worden door de vakdocenten gegeven. Deze lessen zijn er
met name op gericht om leerlingen te helpen met het hoofdstuk waar ze op dat moment mee bezig zijn.
In vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
namens de sectie,
Mark Gerritsen
Sectievoorzitter wiskunde

