
 

 
Zwolle, 2 december 2020 
 
 
Aan:   Ouders en verzorgers van de leerlingen uit M4 
 
Betreft:  Voortgang mavo 4 
 
 
 
 
Beste ouder/verzorger van de leerlingen uit M4,  
 
 
Twee weken geleden waren de leerlingbesprekingen van mavo 4. Tijdens deze bijeenkomst hebben 
we de voortgang besproken van onze leerlingen. We zijn tot de conclusie gekomen dat de meeste van 
deze leerlingen goed meekomen. Toch geldt voor een aantal dat er op sommige vlakken wel wat winst 
te behalen valt. We sturen deze mail, zodat u dit ook met uw kind kunt bespreken.  
 
Corona 
Leerlingen missen lessen, doordat zij verkouden zijn en niet naar school mogen komen. Zij kunnen dan 
wel in de les meedoen (mits ze zich natuurlijk niet te ziek voelen), doordat een andere leerling hen 
inbelt via Teams. De leerling mag dit dus zelf vanuit huis regelen.  
 
Huis- en leerwerk 
Het bijhouden van leer- en huiswerk wordt niet altijd even goed gedaan. Dit zorgt regelmatig voor 
stressmomenten voor een toetsweek, omdat het werk dan in één keer moet gebeuren. Wellicht kunt 
u met uw kind meekijken in hoeverre dit voor uw kind voor toepassing is.  
 
Huiswerkuur 
We willen als mentoren op vrijdag een lesuur gaan aanbieden waarin de leerlingen mogen komen om 
huiswerk te maken. Er zijn vaak tussenuren die op deze manier benut kunnen worden. Dit kan goed 
werken voor de leerlingen die het lastig vinden om zelf aan het werk te gaan. Deze uren zullen we met 
uw kind communiceren en zij zullen dit zien staan in hun rooster. Van de leerlingen verwachten wij dat 
zij natuurlijk wel dit uur ten volle benutten.  
 
PWS 
De leerlingen hebben de meeste van de werkmiddagen van het PWS achter de rug. Op vrijdag 11 
december moeten de leerlingen de voorlopige versie van hun PWS hebben ingeleverd.   
We hopen dat de leerlingen allemaal kunnen slagen voor hun diploma! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Harrold Hamberg, teamleider mavo 4 
 
mentor M41 - André Blom 
mentor M42 - Cynthia Wevers 
mentor M43 - Marjolein van Loenen  
mentor M44 - Gert Jan Barneveld  
 
 


