
Aan: alle ouder(s)/verzorger(s) en alle leerlingen van het Sint-Janscollege 
 
 
Hoensbroek, 15 juli 2021 
 
 
Betreft: update huiswerkbegeleiding en VWT-uren  
 
  
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, 
  
Via de nieuwsbrief hebben we u onlangs geïnformeerd over de acties die het Sint-
Janscollege in het volgende schooljaar onderneemt om achterstanden weg te 
werken. Via deze brief willen wij u een korte update geven over twee van deze 
acties: huiswerkbegeleiding en VWT-uren.  
 
Huiswerkbegeleiding 
Wij hebben voor het volgende schooljaar een aantal plaatsen bij 
huiswerkbegeleidingsinstituut Lyceo/Check5 ingekocht waarbij leerlingen één 
trimester lang twee keer per week gratis huiswerkbegeleiding krijgen en aangeleerd 
krijgen hoe zij hun huiswerk en het plannen daarvan het beste kunnen aanpakken. 
Deze huiswerkbegeleiding zal op school plaatsvinden. 
Aan het einde van dit schooljaar bepaalt de rapportvergadering welke leerlingen 
hiervoor in aanmerking komen. Sommige leerlingen zullen een trimester verplicht 
deze begeleiding moeten volgen (de leerlingen die voorwaardelijk worden bevorderd) 
en andere leerlingen kunnen een dringend advies krijgen om deze 
huiswerkbegeleiding te volgen. De mentor van uw kind zal u hierover informeren 
wanneer bovenstaande van toepassing is.  
 
Verplichte werktijd (VWT) 
Naast deelname aan huiswerkbegeleiding kan de rapportvergadering leerlingen 
indelen voor het volgen van verplichte werktijd (VWT), omdat deze leerlingen een 
achterstand hebben voor een of meerdere vakken. Deze leerlingen krijgen vanaf 
maandag 20 september tot de proefwerkweek in december wekelijks voor het 
betreffende vak een extra les met als doel het verbeteren van hun kennis, 
vaardigheden en cijfers. VWT-uren worden in iedere afdeling en jaarlaag verspreid 
over het schooljaar aangeboden. Hierdoor biedt niet ieder vak elk trimester VWT-
uren aan. Daar waar leerlingen worden ingedeeld voor deelname aan VWT is de 
aanwezigheid van de leerling bij dat betreffende uur verplicht.  
 
Keuzewerktijd (KWT) 
Naast de verplichte werktijd blijven we ook het komende schooljaar keuzewerktijd 
(KWT) aanbieden. Via KWT-vak kunnen leerlingen zich bij een bepaald vak 
inschrijven om vragen te stellen. Via KWT-stil kan er onder toezicht huiswerk worden 
gemaakt.  
 
Minimale inschrijving 
Elke leerling volgt minimaal twee KWT- of VWT-uren per week; een leerling die bij 
twee VWT-uren verplicht is ingepland is dus niet verplicht om zich ook nog in te 



schrijven voor KWT, maar mag dat wel doen. Leerlingen die niet ingeschreven 
worden voor VWT dienen dus zelf wekelijks twee KWT-uren in te plannen.  
  
Wij hopen met bovenstaande maatregelen te bereiken, dat leerlingen eventuele 
leerachterstanden weten weg te werken en zonder studievertraging hun diploma 
behalen. 
 
Contact 
Zou u naar aanleiding van deze nieuwsbrief verdere vragen of opmerkingen hebben 
dan kunt u contact opnemen met de leerlingcoördinator of teamleider van uw kind. 
De contactgegevens van coördinatoren en teamleiders vindt u hier. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Drs. F.K.J.T. Erfkemper 

Rector Sint-Janscollege 

 
 
 

https://www.sintjan-lvo.nl/onze-school/schoolgids/directie-en-coordinatoren/

