Motie : Maak geen geheim van huiswerkregeling

De gemeenteraad van Haarlem bijeen in vergadering op 21 januari 2016

Overwegende dat :
 Ieder kind in Haarlem de kans verdient om zo goed mogelijk te presteren op
het voor hem of haar meest geschikte onderwijsniveau
 Ondersteuning van leerlingen bij het maken van huiswerk een belangrijke
component kan zijn bij een geslaagde school carrière
Constaterende dat:
 Huiswerkbegeleiding vaak kostbaar is
 Er financiële ondersteuning mogelijk is zodat leerlingen van ouders met een
krap budget ook in staat zijn gebruik te maken van huiswerkbegeleiding
 Lang niet iedereen op de hoogte blijkt van deze regeling
 Scholen bij de introductie aan het begin van elk schooljaar wel melding maken
van de mogelijkheid van huiswerkbegeleiding binnen school
 Geen melding maken van de mogelijkheid tot tegemoetkoming in de kosten

Verzoekt het college:
 Om er bij schoolbesturen op aan te dringen om standaard bij introductiedagen
en 10 minuten gesprekken melding te maken van de mogelijkheid tot
financiële ondersteuning bij huiswerkbegeleiding en er tevens bij de
schoolbesturen op aandringt de informatie over de huiswerkregeling op te
nemen in de jaarlijkse schoolbrochures.
 De brief waarin vanuit de school de noodzaak tot huiswerkbegeleiding wordt
aangegeven (zie bijlage) als standaarddocument te gebruiken voor aanvraag
van huiswerkregeling

En gaat over op de orde van de dag
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Bijlage bij motie Maak geen geheim van Huiswerkregeling
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Geachte heer mevrouw,
Naar aanleiding van contact met de ouders van.................................neem ik langs
deze weg contact met u op om aan te geven dat we vanuit de school de aanvraag
voor huiswerkbegeleiding ondersteunen.
Het
gaat
om
huiswerkbegeleiding
leerling…………………………………….voor
vak………………………………………………

voor

de
het

De school investeert in de leerresultaten van de betrokken leerling op basis van de
reguliere middelen die hiervoor beschikbaar zijn. Echter, de leerresultaten van de
leerling kunnen niet voldoende worden verbeterd met alleen ondersteuning vanuit de
school.
Het is wenselijk dat het huidige reguliere aanbod van ondersteuning en begeleiding
die de school biedt, wordt aangevuld met huiswerkbegeleiding buiten schooltijd. De
leerling kan op deze wijze het gewenste niveau bereiken.

Met vriendelijke groet,

Ondertekening door de school

Ondertekening door de ouder

