Amsterdam, 09-09-2016

Beste ouders en leerlingen van de Slootermeerschool,
Ook dit schooljaar krijgen wij weer veel vragen over na-schoolse leerlingbegeleiding. Daarom
hieronder een kort overzicht van de mogelijkheden in het stadsdeel Slotermeer-Geuzenveld.
BOOT Schoolwerkondersteuning: Dit is schoolwerkondersteuning voor leerlingen uit de groepen 3
t/m 6. Deze ondersteuning is voornamelijk gericht op taalontwikkeling. De kinderen krijgen hulp bij
het maken van hun huiswerk. Aanmeldingsformulier te verkrijgen bij ib-er’s OBS Slootermeer
BOOT “De keukentafel”: voor leerlingen van de groepen 3 t/m 5. Studenten van de HvA geven
ondersteuning aan huis. De ouders leren hier ook hoe ze hun kind het beste kunnen begeleiden bij
het maken en leren van huiswerk. Duur: 15 weken. Aanmeldingsformulier te verkrijgen bij ib-ers OBS
Slootermeer.
VOORUIT: Huiswerkbegeleiding voor leerlingen uit de groepen 5/6 en 7/8, die niet meedoen aan de
lessen onderwijstijdverlenging. De groepen bestaan ieder uit 10 leerlingen en worden elk begeleid
door twee studenten. Locatie: OBS Slootermeer. Dagen zijn nog niet bekend. Start: na de
herfstvakantie. Flyers worden uitgedeeld tijdens de kennismakingsgesprekken.
STUDIEZALEN: Huiswerkbegeleiding voor leerlingen van de groepen 7 en 8, die niet deelnemen aan
de lessen onderwijstijdverlenging. Een plek om rustig te leren met hulp van studenten en [oud]
leraren. Opgave bij Abdelhamid Idrissi; tel. 0614499408 of per mail studiezalen@gmail.com
ONDERWIJSTIJDVERLENGING: Voor leerlingen van de Slootermeerschool uit de groepen 6,7, en 8.
Dit zijn extra lessen om de kennis te verbreden en te verdiepen. Dit is dus GEEN
huiswerkbegeleiding, maar het zijn extra lessen, waarvoor ook weer extra huiswerk voor wordt
gemaakt. De lessen zijn bedoeld voor gemotiveerde leerlingen, die het aankunnen om twee keer per
week een extra lange schooldag te hebben. De uiteindelijke selectie wordt gemaakt door de
docenten van de groepen 6,7 en 8 en de coördinator onderwijstijdverlenging van de
Slootermeerschool. De lessen worden gegeven door leerkrachten van de Slootermeerschool.
WEEKEND ACADEMIE: Voor kinderen van 10 tot 12 jaar op zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 17.30
uur. Activiteiten: huiswerkbegeleiding, gastlessen, sport en ontspanning. Coördinator: Mirella van
der Leeuw ; T: 06-17413949
Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen van deze ondersteuningsmogelijkheden kunnen
profiteren, dus is er een onderlinge afspraak dat als je naar onderwijstijdverlenging gaat, je niet ook
nog naar studiezalen kunt. Dus je kunt maar één van deze mogelijkheden kiezen.
Namens de Slootermeerschool, Marianne Kamphuis, intern begeleidster

