
Aan: alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van het Sint-Janscollege 

 

 

Hoensbroek, 09 september 2022 

 

 

Betreft: nieuwsbrief 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,  

  

Via deze nieuwsbrief willen we u informeren over diverse onderwerpen. 

 

Informatieavonden 

Aan het begin van een nieuw schooljaar vinden er traditiegetrouw informatieavonden plaats 

waarbij de mentoren ouder(s)/verzorger(s) van hun mentorleerlingen informeren over 

algemene schoolzaken en onderwerpen die specifiek van toepassing zijn voor bepaalde 

jaarlagen. Deze informatieavonden zullen fysiek op school plaatsvinden en starten om 19.00 

uur. De bijbehorende lokalen treft u aan in de bijlage bij deze nieuwsbrief.  

• maandag 12 september:  ouders/verzorgers van brugklasleerlingen,  

• dinsdag 13 september:  ouders/verzorgers van leerlingen uit de tweede klassen,  

• woensdag 14 september:  ouders/verzorgers van leerlingen uit de derde klassen,  

• donderdag 15 september:  ouders/verzorgers van leerlingen uit de vierde klassen,  

• maandag 19 september:  ouders/verzorgers van leerlingen uit de vijfde en zesde  

klassen. 

 

Vanwege persoonlijke omstandigheden moeten we bij twee klassen afwijken van 

bovenstaand schema. 

• De informatieavond van G2AT (mentor: mevrouw Bruens) zal niet plaatsvinden op 13 

september maar op 14 september, aanvang 19.00 uur 

• De informatieavond van H5B (mentor: mevrouw Schobbe) zal niet plaatsvinden op 19 

september maar op 15 september, aanvang 19.00 uur. 

 

Voorlichting buitenlandse reizen 

Op donderdag 15 september start om 20.15 uur een voorlichting voor havo 4-leerlingen die 

deelnemen aan de Barcelonareis en hun ouder(s)/verzorger(s). Deze voorlichting zal 

plaatsvinden in de aula van onze school. 

 

Op maandag 19 september start om 20.15 uur een voorlichting voor deelnemende vwo 5-

leerlingen aan de Romereis en hun ouder(s)/verzorger(s). Ook deze voorlichting zal 

plaatsvinden in de aula. 

 

Examenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) die deelnemen aan de tweedaagse reis naar 

Parijs worden hierover schriftelijk geïnformeerd. 

 

Toegang schoolterrein 

De toegang tot ons schoolterrein is voor leerlingen alleen mogelijk via de ingang aan Bertus 

Aafjeshof. We vragen alle leerlingen, ongeacht het vervoermiddel dat gebruikt wordt om naar 

school te komen, om deze toegangspoort te gebruiken. De toegangspoorten aan de 

Amstenraderweg en de Patersweg zijn, mede uit veiligheidsoogpunt, gesloten. 



 

Verkeersoverlast 

We krijgen de eerste dagen van het nieuwe schooljaar al meerdere klachten van 

omwonenden over foutief parkeren of fietsen over stoepen. We vragen alle leerlingen om te 

beginnen om niet over stoepen te fietsen, maar gebruik te maken van de openbare weg. 

Daarnaast blijken er ouder(s)/verzorger(s) te zijn die hun kind afzetten of ophalen op de 

(drukke) Patersweg. Buiten het feit dat stoppend verkeer zorgt voor oponthoud is deze 

drukke weg niet voorzien van oversteekmogelijkheden voor leerlingen.  

 

We vragen alle ouder(s)/verzorger(s) om hun kind af te zetten of op te halen via Bertus 

Aafjeshof. Daarnaast vragen we ouder(s)/verzorger(s) die voor of na school wachten op hun 

kind om gebruik te maken van aanwezige parkeervakken. Het is niet toegestaan om voor 

uitritten te stoppen of te parkeren. Omwonenden hebben aangegeven de politie in te 

schakelen wanneer overlast aan blijft houden. 

 

We vragen u nogmaals dringend om uw medewerking. Verkeersveiligheid van onze 

leerlingen en uw kinderen kunnen we samen beïnvloeden. Wanneer iedereen zich aan de 

regels houdt verminderen we de kans op mogelijke ongelukken. Daarnaast beperken we de 

overlast in de buurt van onze school. 

 

KWT 

Vanaf maandag 19 september starten we weer met KWT (KeuzeWerkTijd).  

Bij KWT vragen we leerlingen om wekelijks minimaal een (tot aan de herfst) of twee (tussen 

herfst en Kerst) uur in te schrijven bij een KWT-les naar keuze. Vaker aanmelden is natuurlijk 

toegestaan. 

KWT is bedoeld om leerlingen te helpen, die af en toe vragen over / moeite met een bepaald 

vak hebben of die op school beter kunnen studeren dan thuis. KWT bestaat in drie varianten: 

• KWT-vak: Bij KWT vak kunnen leerlingen vragen stellen of verdieping ontvangen 

voor een bepaald vak. KWT is ‘vraaggestuurd’: leerlingen moeten tijdens deze les 

zelf  aangeven waar de docent hen mee kan helpen. 

• KWT-stil: dit is bedoeld voor leerlingen die (een deel van) hun huiswerk graag al op 

school af willen maken in een ruimte waar in stilte gestudeerd kan worden. 

• KWT-plus: deze module start na de kerstvakantie en biedt allerlei extra activiteiten 

voor leerlingen. 

 

Na de kerstvakantie wordt, op basis van het kerstrapport, bepaald hoeveel KWT-uren een 

leerling wekelijks moet volgen: voor een leerling met een heel goed rapport vervalt de KWT-

verplichting terwijl een leerling met veel onvoldoendes extra ondersteuning nodig heeft en 

dus meer uren moet gaan volgen. Inschrijven voor KWT kan via Zermelo. We zullen 

leerlingen binnenkort een instructie geven over de wijze van inschrijven voor KWT. 

 

VWT  

Verplichte werktijd (VWT) is bedoeld om leerlingen te helpen die steeds problemen met 

hetzelfde vak hebben. Jaarlijks wordt er in iedere laag (brugklas/ havo 2 enzovoorts) voor 

bijna ieder vak één trimester lang VWT aangeboden. VWT is ‘aanbodgestuurd’ en wanneer 

een leerling hiervoor wordt ingedeeld volgt deze leerling het VWT-uur voor dat vak dus het 

hele trimester. De docent – dit kan een andere docent zijn dan de eigen vakdocent – leert de 

leerling op deze manier kennen, kan hem/haar wekelijks helpen met de aanpak van het vak 

en ervoor zorgen dat leerlingen extra oefenmateriaal ter beschikking krijgen. Omdat de VWT-

groepen kleiner zijn dan de meeste klassen, is er ruimte voor veel individuele aandacht van 

de docent voor iedere leerling. Voor ieder VWT-uur waar de leerling wekelijks voor wordt 



ingedeeld hoeft hij/zij één KWT-uur minder te volgen; natuurlijk staat het elke leerling vrij om 

toch voor KWT in te schrijven op momenten dat hij/zij nog geen andere lessen heeft. 

 

Check5 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u informatie aan van Check5. Check5 is een 

commercieel huiswerkbegeleidingsinstituut dat jongeren ondersteuning en begeleiding 

aanbiedt bij het maken en leren van huiswerk en daarbij gebruik maakt van lokalen op onze 

school. De in de bijlage genoemde begeleiding betreft dus geen aanbod van school maar 

kan door ouder(s)/verzorger(s) ingekocht worden bij Check5. 

 

Contact 

Mocht u naar aanleiding van deze brief verdere vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u 

contact opnemen met de heer Y. Heynen. Dit kan telefonisch via 045-5218666 of per mail via 

y.heynen@stichtinglvo.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Drs. F.K.J.T. Erfkemper 

Rector Sint-Janscollege 
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