
 

 

 

 
Betreft: ToetsweekOpvangKlas 
 
Geachte ouder(s), verzorger(s), 
 
De laatste weken van 2019 zijn aangebroken. Voor het nieuwe jaar staat de tweede toetsweek al weer 
ingepland. Studiekring heeft voor deze week de volgende ondersteuningsactie voor de leerlingen van Het 
Vlier. 
 

Rust in de toetsweek 
 
Voorafgaand en in de aankomende toetsweek organiseert Studiekring de Toetsweek OpvangKlas op Het 
Vlier. In deze klas kunnen leerlingen uit alle klassen onder toezicht en in alle rust de toetsen voorbereiden. 
Wanneer de leerling dit vraagt is er de mogelijkheid om overhoord te worden. In deze opvangklas wordt het 
huiswerk niet gecontroleerd. Wij bieden puur een rustige plek om zelfstandig te kunnen werken. 

 

Na deelname aan de ToetsWeekOpvangKlas is het grootste deel van het leerwerk gedaan en hoeven 
leerlingen thuis minder te doen. Dat geeft rust, zekerheid en zelfvertrouwen. 

 
Het gaat hierbij om de volgende data en tijden: 

- dinsdag 14 januari van 15.15-18-15 uur 

- woensdag 15 januari van 13.00-16.00 uur 

- donderdag 16 januari van 13.00-16.00 uur 

- vrijdag 17 januari van 13.00-16.00 uur 

- maandag 20 januari van 13.00-16.00 uur 

 

Er is door ons getracht rekening te houden met de roosters van de leerlingen. Als uw kind deelneemt aan de 
Opvangklas, wordt hij of zij verwacht vanaf de begintijd en is hij of zij verplicht tot het eind te blijven. 
Wanneer uw kind later begint of een keer eerder weg mag, verzoeken wij u vriendelijk dit via een e-mail 
naar deventerhetvlier@studiekring.nl kenbaar te maken. 

 
De kosten bedragen € 90,- per leerling voor vier of vijf middagen, inschrijven is mogelijk voor minimaal vier 
middagen. Om in te schrijven vult u het inschrijfformulier op de website in, www.studiekring.nl/aanmelden 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Diana Sterken Vestigingsmanager Studiekring Deventer Het Vlier. 

 
N.B.: De leerlingen zullen op volgorde van binnenkomst van de inschrijving worden geplaatst. Uiterste 
inschrijfdatum is donderdag 9 januari 2020. Later inschrijven betekent dat we uw kind helaas niet meer 
gegarandeerd kunnen plaatsen! 

 

Met een groet, 

 

Diana Sterken 

Vestigingsmanager Studiekring Deventer Het Vlier 

Mobiel 06 53858953 

mailto:deventerhetvlier@studiekring.nl

