
 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van 

 

 

 

 

Apeldoorn, 3 november 2020 

 

 

Kenmerk: LYC 20/21 secr-066 

Betreft: aanmeldingsformulier huiswerkklas 

 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

De huiswerkklas van het Christelijk Lyceum biedt leerlingen van klas 1 t/m 6 de 

mogelijkheid om van maandag t/m donderdag van 15.00 uur tot 16.30 uur of van 

15.30 uur tot 17.00 uur onder toezicht huiswerk (dus geen bijles!) te maken.  

De huiswerkklas start op maandag 16 november 2020.  

 

Indien een leerling wil deelnemen aan de huiswerkklas, gelden de volgende afspraken:  

 

• Aanmelden via het aanmeldingsformulier 

http://www.christelijklyceum.nl/schoolgids/begeleiding/huiswerkklas/   

• Aanmelden kan voor een of meerdere dagen (graag omcirkelen welke dagen).  

• Als je meedoet met de huiswerkklas op een dag dat je t/m het 7e uur les hebt aan 

de Blekersweg, dan begint voor jou de huiswerkklas om 15.30 uur en eindigt om 

17.00 uur. Als je eerder vrij bent dan kom je om 15.00 uur naar de Jachtlaan.  

• De huiswerkklas zit in het OLC op het Christelijk Lyceum.  

• Er zijn mogelijkheden om digitaal huiswerk te maken.  

• Boeken en schriften heb je bij je bij aanvang van de huiswerkklas (dus niet in de 

kluis).  

• Er wordt gezorgd voor iets te drinken.  

• De kosten bedragen € 4,00 per middag. Het verschuldigde bedrag wordt via 

Schoolloket in rekening gebracht.  

• Bij storend gedrag, spijbelen of onvoldoende inzet wordt contact opgenomen met 

de ouder/verzorger.  

• De huiswerkklas volgt de schoolvakanties en vrije dagen van de school.  

• Bij een schoolbrede wijziging van het rooster (bijv. 40-minuten rooster) wijzigen 

de tijden van de huiswerkklas.  

• Bij verhindering, dit graag door een ouder/verzorger melden via het mailadres 

m.niessink@christelijklyceum.nl   

• Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren door een ouder/verzorger.  

 

http://www.christelijklyceum.nl/schoolgids/begeleiding/huiswerkklas/
mailto:m.niessink@christelijklyceum.nl


 

 

Aanmeldingsformulier huiswerkklas  
 

Ondergetekenden verklaren op de hoogte te zijn van de vermelde voorwaarden van de 

huiswerkklas en gaan hiermee akkoord.  

 

Naam leerling : …………………………………………………………………………………… klas:……………  

 

Mentor: ……………………………..  

 

Aantal dagen : ………………… (dagen: ma – di – wo – do). Gewenste dagen omcirkelen.  

 

 

Voorletters en naam ouder/verzorger …………………………………………………………………  

 

Adres …………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Postcode/ Plaats ……………………………………………………………………………………………………  

 

Telefoon thuis/mobiel ……………………………………………………………………………………………  

 

Telefoon leerling …………………………………………………………………………………………………..  

 

E-mailadres ouder/verzorger ……………………………………………………………………………….  

 

E-mailadres leerling ………………………………………………………………………………………………  

 

Datum ondertekening ……………………………………………………………………………………………  

 

 

 

Handtekening ouder/verzorger   Handtekening leerling  

 

 

……………………………………………………   ……………………………………………………  

 

 

Dit aanmeldingsformulier dient ingeleverd te worden bij het OLC. 
 

 

Heeft u vragen dan kunt u per mail contact opnemen met de heer M. Niessink 

m.niessink@christelijklyceum.nl  

 

mailto:m.niessink@christelijklyceum.nl

