Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
leerlingen uit de brugklas

Castricum, 8 november 2016

Betreft: aanmelding Bonhoeffercollege Studiekop periode 2

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Leerlingen die behoefte hebben aan ondersteuning gericht op studievaardigheden en een
studieruimte waar stil en geconcentreerd gewerkt kan worden, bieden wij de mogelijkheid
gebruik te maken van de Bonhoeffer Studiekop.
Hoe werkt de Bonhoeffer Studiekop?
 Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag kunnen de leerlingen vanaf
14.30 uur onder begeleiding van oud-docenten van het Bonhoeffercollege, werken
in Kopruimte A (tenzij anders aangegeven; bij een 40-minutenrooster starten we
om 13.30 uur).
 Onder het genot van een kopje thee met een koekje kunnen zij rustig op school hun
huiswerk maken en op afspraak hulp krijgen bij planning & organisatie en diverse
vakken. Op woensdagmiddag kunnen zij na 15.30 uur hulp krijgen bij wiskunde.
 Brugklasleerlingen kunnen 2, 3 of 4 dagen, na hun reguliere lesdag, gedurende
minimaal 1 en maximaal 2 lesuren gebruik maken van de Studiekop.
 Graag boeken mee om vooruit te werken voor volgende dagen en komende toetsen!
Hoe is de organisatie in periode 2?
De huiswerkbegeleiding in periode 2 is vanaf dinsdag 15 november t/m woensdag 18
januari. Voor deelname aan de Studiekop wordt voor deze periode van 8 weken in totaal
€80 in rekening gebracht.
Betaling loopt via I-deal. U ontvangt na opgave persoonlijk een link via de mail met
betalingsinstructie.
U kunt uw zoon/dochter opgegeven voor de Bonhoeffer Studiekop door het bijgevoegde
formulier ingevuld te sturen naar het onderstaande e-mailadres. Sluitingsdatum van
aanmelding is 11 november.
Met vriendelijke groet,
H. Klinkert-Koopmans
informatie & coördinatie
e-mail: studiekop@bonhoeffer.nl

OPGAVEFORMULIER BONHOEFFER STUDIEKOP
schooljaar 2016-2017 periode 2
Naam ouder(s)/verzorger(s):

Mailadres:

Naam brugklasleerling:

Klas:

Mentor:

Gewenste dagen (doorhalen wat niet van toepassing is):
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Aandachtspunten (doorhalen wat niet van toepassing is):
ADHD, dyslexie, dyscalculie, planning, concentratie, leren, bepaalde vakken nl. …

Dit formulier tot uiterlijk 11 november 2016 mailen naar
studiekop@bonhoeffer.nl of inleveren bij de receptie van de school

