
Afspraken Huiswerkklas 
De Boerhaave 2019-2020 

 
Ik , ………………………………………………………………………..ga deelnemen aan de Huiswerkklas 
van schooljaar 2019-2020. 
 
Ik houd me aan onderstaande afspraken: 
 
Afspraken 
 

• De Huiswerkklas is in principe vanaf het 7e uur - 14.25 uur - tot uiterlijk 17.15 uur Heb je het  
      7e uur en/of het 8e uur nog les, dan schuif je daarna aan. 
 

• Ik ben gemotiveerd om de huiswerkbegeleiding te volgen. Als ik geregeld niet aan het werk 
ben, kan dat verwijdering uit de Huiswerkklas betekenen. 

 

• Ik kom op de afgesproken dagen en uren, zoals op het aanmeldformulier aangegeven. Als ik 
eerder vrij ben overleg ik of ik eerder kan komen. 

 

• Als ik niet aanwezig kan zijn bij de Huiswerkklas dan moeten mijn ouders/verzorgers mij 
afmelden, bij voorkeur via e-mail mkbrh@ettyhillesumlyceum.nl 
 

• Ben ik regelmatig zonder afmelding afwezig dan kan dit verwijdering uit de Huiswerkklas 
betekenen. Dit om plek te maken voor andere leerlingen. 

 

• Er vindt bij afmelding door ouders geen restitutie plaats. 
 

• Ik meld mij bij de begeleider van de Huiswerkklas bij binnenkomst en als ik weer weg ga. 
 

• Ik heb de boeken die ik nodig heb voor mijn huiswerk voor de komende dagen en mijn agenda 
of planner bij me. 

 

• Als ik geen huiswerk meer heb, ga ik of lezen of alvast woordjes leren. Ik zorg ervoor dat ik 
dus genoeg (lees) boeken bij me heb om aan het werk te blijven. 

 

• Tijdens de Huiswerkklas gebruik ik de computer alleen voor schoolwerk. Ik zorg ervoor dat ik 
mijn bestanden ook op school kan openen, bijvoorbeeld door ze in OneDrive op te slaan. 

 

• Mijn ouders geven mij toestemming om muziek te luisteren tijdens het maken van mijn 
huiswerk. Dit mag echter alleen met een kant en klare afspeellijst.  

 
Datum: 
 
Naam deelnemer    Handtekening deelnemer 
 
 
 
 
 
Naam ouder/verzorger    Handtekening ouder/verzorger 
 
 
 
 
 
Naam coördinator    Handtekening coördinator 
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