
 

 

 

 

 

                                                   

Den Haag, 9 oktober 2019 

 

Betreft: start en aanmelding huiswerkklas voor leerjaar 1, 2 en 3 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

Aan de hand van de inventarisatie voor de huiswerkklas blijkt dat er meer dan 

voldoende belangstelling is. Vandaar dat het Hofstede College op dinsdag 29 

oktober 2019 de mogelijkheid biedt aan leerlingen uit de leerjaren 1, 2 en 3 om deel 

te kunnen nemen aan huiswerkbegeleiding. Deze vindt plaats op het Hofstede 

College op de dinsdagen van 14:20 uur tot 15:10 uur. 

Binnen de structuur van de huiswerkklas gaan leerlingen zelfstandig aan het werk. Bij 

vragen kunnen zij terecht bij de begeleidende docent, die erop toe ziet dat leerlingen 

efficiënt bezig zijn, zorgt voor een goede werksfeer, het huiswerk controleert en zo 

nodig overhoort. 

Aanmelding 

Inschrijfformulieren en nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar via de website van de 

school of via het e-mailadres: rkoevoet@hofstedecollege.nl. Het inschrijfformulier kan 

ingevuld en ondertekend geretourneerd worden aan de heer Koevoet. De twee 

huiswerkbegeleiders voor dit schooljaar zijn: Dhr. Koevoet en de Dhr. Happee. De 

huiswerkklas start dit schooljaar op dinsdag 29 oktober 2019 en zal eindigen op 26 

mei 2020. De huiswerkklas is verdeeld in 2 groepen van elk 14 leerlingen. De 

groepsindeling is te zien op pagina 3. 

Afmelden 

Opzeggen van de huiswerkklas dient schriftelijk te gebeuren via het mailadres: 

rkoevoet@hofstedecollege.nl. De opzegtermijn is 3 weken. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Dhr. Koevoet 
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Huisregels voor de huiswerkklassen 

 

1. De huiswerkklas vindt plaats op de dinsdagen van 14:20 uur tot en met 15:10 

uur. Vanwege de openingstijden van de school moet iedereen uiterlijk om 15:20 

uur het schoolgebouw hebben verlaten. 

2. De leerlingen nemen hun eigen Chromebook mee naar het desbetreffende 

lokaal waar zij huiswerkklas hebben. Wanneer zij klaar zijn brengen de 

leerlingen hun Chromebook weer terug naar de eigen klas van hun mentor. Elke 

leerling is verantwoordelijk voor het veilig opbergen van de eigen Chromebook.  

3. Indien er onverhoopt na 12:00 uur geen les meer is door uitval, mag de leerling - 

na zich te hebben afgemeld bij de huiswerkbegeleider - naar huis. 

4. Zonder uw toestemming mogen de leerlingen niet eerder weggaan. Als er geen 

huiswerk meer is, wordt samen met de huiswerkbegeleider gekeken voor welk 

vak er wel gewerkt kan worden, bijvoorbeeld aan boekverslagen, portfolio-

opdrachten en dergelijke. Alleen in speciale gevallen kan van deze regel 

afgeweken worden, dit ter beoordeling van de huiswerkbegeleider. 

5. Omdat misschien niet al het huiswerk in Magister staat, is het van het grootste 

belang dat de leerlingen zelf hun huiswerk goed in hun agenda schrijven. 

6. Mobiele telefoons worden tijdens de huiswerkklas bewaard in de eigen locker. 

Verder gelden alle schoolregels zoals deze worden toegepast tijdens gewone 

lessen op de dag.  

7. Leerlingen die de klas storen, zich misdragen, regelmatig afzeggen of meerder 

malen spijbelen, kunnen van verdere deelname worden uitgesloten. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepsindeling huiswerkklassen 2019-2020 
 
 

 
Groep A: Dhr. Koevoet klas 2A   Groep B: Dhr. Happee Klas 3C 
  
 1 Ranya Daouayry       1 Christiano Bagobina 

 2 Kirti Sardjoe       2 Gorkem Akyol 

 3 Tolga Diker       3 Ali Akbaba 

 4 Jayvion Doerga       4 Cherry-Lies Sider 

 5 Yaren Kosedag       5 Dogasu Sarikaya 

 6 Romano Rijssen       6 Mohammed Rida Oukhattou 

 7 Shivanie Mahabier      7 Selenay Erdem  

 8 Yassir Bouadi       8 Berdan Polat 

 9 Tony Niyonzina       9  Hamza Gurbuz 

10 Marwa Meerze     10 Jeremy Suarez 

11 Rovien      11 Acelya Sivridag 

12 Ilyass Massaabi     12Aleyna Baksi 

13 Majd Ababou     13 Veysel Yilmaz 

14 Iremsu Karadeniz    14 Amira Afifey 

15 Aimen Hassan 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

AANMELDFORMULIER HUISWERKKLAS 2019-2020 

 

In te vullen door ouder/ verzorger 
 

 

 

Naam leerling:    ______________________________________________ 

 

Klas:     ______________________________________________ 

 

Naam ouder/verzorger:  ______________________________________________ 

 

Mobiel van ouder/verzorger:        ______________________________________________ 

 

Telefoon van ouder/verzorger: ______________________________________________ 

 

E-mail van ouder/verzorger: ______________________________________________ 

 

 

 

De ouders/verzorgers hebben de regels gelezen en gaan akkoord met de 
inhoud; 
 
 
Handtekening ouder/verzorger:  
 
 
 
 

 

 

 

  


