Welkom bij de huiswerkklas op het Stedelijk Gymnasium Leiden!
Hierin leggen we even uit hoe de huiswerkklas werkt
Binnenkomst
Je komt maximaal 5 minuten na je laatste les bij ons de klas binnen; ook als
je normaliter later begint, maar het laatste uur is uitgevallen. Wij zijn er altijd
van 14:30 uur tot 17:30 uur. Als je zonder goede reden later bent dan werk je
die dag door in de pauze. Neem meteen de spullen die je nodig hebt mee uit je
kluisje.

De planner
Je krijgt van ons een planboekje waarin je gaat plannen voor de komende weken. Je boekje
zal elke middag klaarliggen op een tafeltje waaraan je mag gaan zitten. Je boekje lever je
aan het eind van elke middag weer in bij je begeleider, tenzij anders afgesproken.

Een planning maken
De eerste 5-10 minuten besteed je aan het maken van een goede planning.
Let op de volgende 3 dingen:
1. Schrijf concreet op wat je gaat doen vandaag. Zet het vak, de
activiteit (lezen, leren, maken, samenvatten, etc), het
hoofdstuk/de paragrafen in je planner. Schat ook in hoe lang je
hiermee bezig gaat zijn.
2. Zet alle toetsen van de komende 2 weken in de daarvoor
bestemde vakjes.
3. Plan leermomenten in voor de SO’s, PO’s, mondelingen of
andere toetsen van de komende 2 weken.
Je kan van je planning een foto maken voor thuis. Als je klaar bent met plannen ga je aan de
slag met je huiswerk. Je begeleider komt langs om de planning te bespreken.

Vragen stellen
De begeleider zal rondlopen in het lokaal en af en toe bij je komen zitten om te kijken hoe
het gaat, maar wacht daar niet op als je een vraag hebt. Je kunt onder andere vragen
stellen:
- over je planning
- om overhoord te worden
- over leerstrategieën
- om iets te laten nakijken
- om uitleg te vragen
- over extra oefenopgaven
Je begeleider zal je zo goed mogelijk proberen te helpen en te motiveren.

Pauzes
Om 15:25 en om 16:25 uur is er 10 minuten pauze. Zorg dat je uiterlijk 5 minuten na de
pauze weer in je lokaal bent, anders moet je de volgende keer in de pauze blijven zitten.
Dagverslag
Begeleiders schrijven gedurende de middag een dagverslag. Hierin wordt genoteerd of je
op tijd binnen was, of je goed zelfstandig hebt gepland (zie de 3 punten hierboven bij ‘Een
planning maken’), of je al je spullen bij je had, aan welke vakken je gewerkt hebt, hoe dat
ging, waar je tegenaan liep, of je je aan de regels hebt gehouden die bij ons gelden en of je
werkhouding goed was. Dit dagverslag wordt aan het einde van de middag naar je ouders
gestuurd. Ben je al 18 jaar? Laat ons even weten of je ouders dit mogen ontvangen.
Regels
Voor een rustige werksfeer hebben we een aantal regels waar iedereen zich aan houdt:
- Je telefoon lever je na het plannen in. Moet de telefoon aan de lader? Dan
leg je hem aan de andere kant van het lokaal.
- Je werkt alleen: er mag niet samengewerkt worden. Probeer
groepsopdrachten buiten de huiswerkklas om te plannen.
- Je tafel ziet er geordend uit: geen jassen/tassen op je bureau en een lege
stoel naast je
- Je luistert geen muziek tijdens huiswerkbegeleiding
- Je hebt genoeg schoolwerk bij je om de middag te vullen
- Drinken is toegestaan; eten doe je in de pauzes, buiten het lokaal.
- Toiletbezoek probeer je te beperken tot de pauzes
- Je blijft tot 17:30 uur. Alleen een vaste afspraak met je ouders voor bijvoorbeeld training
of muziekles kan hierop een uitzondering zijn
- We hebben flashcards beschikbaar voor het leren van woordjes, begrippen, jaartallen
etc.
- Er zijn stappenplannen en tools voor het leren van woordjes, voor het maken van een
planning, een mindmap of samenvatting. Vraag ernaar als je het goed kunt gebruiken!

Heel veel succes bij de huiswerkklas!

