CONTRACT BLOKUUR 2018 | 2019
DIT CONTRACT INLEVEREN IN MEDIATHEEK KAZERNE
ZELF EEN KOPIE MAKEN SVP

Naam leerling:……………………………………..

Klas:……….

Ondergetekende leerling verklaart dat hij/zij:
- zich inzet voor een situatie waarin hij/zij en de andere aanwezige leerlingen
zich in alle rust kunnen concentreren op hun werk.
- altijd alle spullen bij zich heeft zodat hij/zij gedurende het hele blokuur aan
zijn/haar schoolwerk kan besteden.
- de mobiele telefoon inlevert bij de begeleider van het blokuur.
- zich bij onvoorziene afwezigheid afmeldt bij de begeleider van het blokuur
- 4 of 5 dagen aanwezig is, namelijk:
□ 4 dagen / □ 5 dagen per week, namelijk op
□ maandag / □ dinsdag / □ woensdag / □ donderdag / □ vrijdag
-

Mijn blok start op:

-

Mijn blok eindigt op: _______________________(datum, 8 schoolweken later)

_______________________ (datum)

Ondergetekende mentor verklaart dat hij/zij:
- de voortgang van de leerling monitort en met hem/haar bespreekt;
- voor het eind van de periode contact heeft met de leerling over het al dan niet
verlengen van dit contract;

Ondergetekende ouder verklaart dat hij zij:
- de leerling zal stimuleren zich aan de in dit contract gestelde voorwaarden te
houden.
- de kosten voor het ‘blokuur’ á € 150,- binnen 2 weken na facturering zal
voldoen.

Handtekening leerling:

Handtekening mentor:

Handtekening ouder(s)/verzorger(s):

Datum:

Emailadres leerling: ______________________________
Emailadres ouders t.b.v. absentenregistratie: ______________________________
Emailadres begeleider blokuur: ______________________________
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Dit blokuur heeft als doel de leerling in staat te
stellen zijn of haar huiswerk in rust te maken. Met
deze mogelijkheid hopen we te bewerkstelligen
dat de resultaten verbeteren. Dit contract
verplicht de ondergetekenden om de afspraken
na te komen.
Overige afspraken:
- Het blokuur vindt plaats in de
mediatheek van De Kazerne
- De leerling plant met de begeleider welk
huiswerk hij/zij gaat maken.
- De leerling is minimaal anderhalf uur per
dag aan het werk. Hij/zij mag na controle
door de begeleider naar huis.
- De tijden van het blokuur zijn van
13.00 uur – 17.00 uur, op dinsdag van
13.00 uur – 16.15 uur.
- Er vindt absentencontrole plaats. Bij elke
ongeoorloofde absentie worden de
ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte
gebracht.
- Eigen laptop/device mag worden gebruikt
- Het contract geldt voor een periode van 8
schoolweken en kan in overleg verlengd
worden.

Voor het blokuur wordt samengewerkt met Flow
Student, een huiswerkbegeleidingsinstituut in
Gouda. Zij leveren ons de medewerkers die het
blokuren verzorgen.
Taken begeleider blokuur:
- Twee weken na een toetsweek is er
uitgebreide aandacht voor
planningsvaardigheden.
- Planning van de leerling begeleiden
- Bewaking van de lesrust en orde
- Uitvoeren van absentencontrole
- Communicatie met ouders en leerlingen
Kosten:
- De kosten bedragen 150 euro per blok, 75
euro per maand
- Een blok bestaat uit 8 schoolweken
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