Aan alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen in de bovenbouw op sector havo/vwo
Betreft: start schooljaar vervolg (5) havo/vwo bovenbouw
Datum: 30 november 2018
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
Via deze weg willen we u op de hoogte brengen van een verbetering die we toepassen op de
Leerplein-uren (LPU).
In de brieven van 31 oktober en 27 september is de bedoeling en werkwijze van het
Leerplein-systeem toegelicht. De afgelopen weken hebben we deze werkwijze uitvoerig
gemonitord. Vanuit ouders, leerlingen en docenten hebben we verschillende opmerkingen en
suggesties ontvangen. Deze zijn samen te vatten in de volgende twee punten:
• Er is behoefte aan meer rust en stilte. Tijdens sommige LPU’s zijn er veel leerlingen
aanwezig, waardoor er onvoldoende rust is.
• Leerlingen geven aan dat ze meer gelegenheid willen om vakspecifieke vragen te
kunnen stellen, met name bij Bètavakken.
Op basis van deze punten voegen we vanaf maandag 3 december extra opties toe aan ons
LPU-systeem en passen we enkele werkwijzen aan:
•
•

•
•
•

Lokaal 213 zetten we in als een: LPU-stil. Hier kunnen en moeten leerlingen in stilte
werken.
Het Lab zetten we in als een: LPU-BiNaSk. Hier kunnen leerlingen vakspecifieke
vragen stellen over biologie, natuurkunde of scheikunde. De Toa’s (technisch
onderwijsassistenten) zijn hier aanwezig om leerlingen te helpen en om toezicht te
houden.
Er komt een maximum bij het inschrijven van een LPU. Zo willen we drukke pieken op
bepaalde momenten voorkomen en zorgen voor meer rust.
De inschrijving voor de leerplein-uren zal voortaan per week open staan in plaats van
per twee weken. Hiermee zorgen we ervoor dat er voldoende keuzemogelijkheden
blijven bestaan voor alle leerlingen.
Leerlingen schrijven zich elke maandag opnieuw in. Dit inschrijven wordt een vast
onderdeel van de basisgroep op maandag. Net zoals voorheen, bepaalt de leerling in
overleg met de coach en ouder welke LPU hij of zij kiest.

De leerlingen informeren we vanaf maandag 3 december in de basisgroep over deze
aanpassingen in het LPU-systeem.
We hebben er vertrouwen in dat we op basis van de opmerkingen en suggesties van ouders,
docenten en leerlingen goede aanpassingen hebben kunnen maken.
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