
 

 

 

Betreft: deelname extra ondersteuning in mei/juni 2021 voor alle niet-examenklassen.  

 

Leidschendam, 15 april 2021. 

 

Geachte ouder/verzorger, beste leerlingen, 

 

In de periode na de meivakantie willen we onze leerlingen de mogelijkheid geven om extra 

ondersteuning te krijgen. Vanwege de corona periode heeft het ministerie hier een subsidie 

voor beschikbaar gesteld, waar het Veurs Lyceum gebruik van maakt. We werken hierin 

samen met DeBijlesStudent, die de extra ondersteuning voor veel scholen in regio Den 

Haag verzorgt.  

 

Tijdens de extra ondersteuning zullen de leerlingen werken aan één of twee vakken 

(afhankelijk van het leerjaar) en hebben ze de mogelijkheid om uitleg te krijgen en vragen te 

stellen aan de bijlesstudenten. Het betreft in principe geen klassikale uitleg, maar individuele 

hulp in kleine groepjes. De begeleiding zal afhankelijk van het leerjaar en de roosters, op de 

volgende mogelijke momenten plaatsvinden: 

 

Leerjaar 1 

De begeleiding voor dit leerjaar vindt plaats vanaf 17 mei op de maandag-, dinsdag- of 

donderdagmiddag van 14:30 uur tot 16:00 uur. Je kunt je aanmelden voor 1 vak, waarbij je 

1x per week begeleiding krijgt. Houd er dus rekening mee dat als je je opgeeft, de 

begeleiding op één van bovenstaande momenten wordt ingepland.  

 

Leerjaar 2 

De begeleiding voor dit leerjaar vindt plaats vanaf 17 mei op de maandag-, woensdag- of 

vrijdagmiddag van 14:30 uur tot 16:00 uur. Je kunt je aanmelden voor 1 vak, waarbij je 1x 

per week begeleiding krijgt. Houd er dus rekening mee dat als je je opgeeft, de begeleiding 

op één van bovenstaande momenten wordt ingepland.  

 

Leerjaar 3 

De begeleiding voor dit leerjaar vindt plaats vanaf 17 mei en kan ingepland worden op alle 

dagen van de week (m.u.v. dinsdagmiddag) van 16:00 uur tot 17:30 uur. Je kunt je 

aanmelden voor 1 vak, waarbij je 1x per week begeleiding krijgt. Houd er dus rekening mee 

dat als je je opgeeft, de begeleiding op één van bovenstaande momenten wordt ingepland.  

  

Leerjaar 4 havo, 4 vwo en 5 vwo 

Voor deze leerjaren wordt op één middag in de week gedurende 1,5 uur extra ondersteuning 

aangeboden voor het vak scheikunde. Op een andere middag in de week wordt dit ook voor 

biologie georganiseerd. Daarnaast wordt er op de drie overige dagen van de week voor de 

andere vakken extra ondersteuning aangeboden. De extra ondersteuning is elke keer van 

16:00 tot 17:30 uur. Elke leerling mag één of twee vakken kiezen.  



 

 

 

Er wordt gestreefd naar maximaal 5 leerlingen per begeleider in te delen. De extra 

begeleiding zal fysiek plaatsvinden, echter is dit wel onder voorbehoud, dus indien bepaalde 

situaties zich voordoen zal de begeleiding online doorgang vinden. Deze extra begeleiding 

vindt gedurende 6 weken plaats, waarbij het streven is, te starten in de week van 17 mei 

2021. De begeleiding zal doorlopen tot en met de laatste week van juni.   

 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Als 

uw kind wordt ingedeeld, verwachten we ook actieve deelname. Deadline voor aanmelding 

voor deze gratis extra ondersteuning is 28 april 2021. Hierna kunnen geen 

aanmeldingen meer worden verwerkt om roostertechnische redenen. Deelname is alleen 

mogelijk als u het opgaveformulier invult.  

 

We willen u vragen de deelname van uw zoon of dochter te bevestigen door het formulier 

samen met hem of haar in te vullen via de volgende link: 

 

https://forms.gle/ZHeV14zSPEWYPsbZ7 
 

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw 

zoon/dochter.  

 

Mocht het zo zijn, dat er een over intekening is van het aantal leerlingen dat kan deelnemen, 

dan gaan de leerlingen met de slechtste resultaten voor.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

de heer J. (Jan-Paul) Middelburg, teamleider brugklas 

de heer D. (Denny) Zancada, teamleider 2-3 mavo 

mevrouw A. (Anke) van Doorn, teamleider 2-3 havo/vwo 

de heer C. (Cyril) Rothkrantz, teamleider 4 havo 

mevrouw L. (Loïs) Nelisse, teamleider 4-5 vwo 

 

 


