
        
 
Groningen, 2 oktober 2019 
 
 
Geachte ouders/verzorgers van de leerlingen uit klas 3, 
 
 
Maandagavond 30 september was de algemene ouderavond klas 3. Deze avond stond in het 
teken van kennismaking met de mentor en informatie over het keuzeproces in klas 3. 
Daarnaast hebben wij alle ouders ingelicht over de verlengde pilot in periode 4. In de bijlagen 
bij deze mail vindt u de PowerPointpresentatie met de algemene informatie en informatie 
rond het keuzeproces, zodat u die nog eens rustig kunt nalezen. 
 
Voor hen die de avond hebben gemist, volgt hieronder een korte toelichting over de pilot. 
 
Het onderwijs staat nooit stil. Wij zijn voortdurend op zoek naar instrumenten om onze 
leerlingen uitdagend onderwijs te bieden dat aansluit bij hun belevingswereld. Een groep 
docenten is bezig geweest een pilot te ontwikkelen waarbij het bovenstaande centraal stond. 
Doel van de pilot is het verhogen van de motivatie voor zowel leerlingen als docenten.  
 
Het afgelopen schooljaar hebben we deze pilot voor de eerste keer uitgevoerd. Wij kunnen 
zeker stellen dat de pilot is geslaagd. Er is regelmatig geëvalueerd zowel met collega’s als 
met ouders en leerlingen. Met de uitkomsten hiervan gaan we aan de slag om de tweede 
keer nog beter te laten slagen.  
 
De pilot zal plaatsvinden tijdens periode 4. In deze periode gaat de hele jaarlaag thematisch 
werken. Er zijn 5 thema’s, die elk op één dag van de week aan bod komen. De reguliere 
vakken (inclusief de vakken biologie en filosofie die niet in klas 3 worden gegeven) zitten 
impliciet in deze thema’s verwerkt. De dagen zijn ingedeeld volgens onderstaand overzicht: 
elke dag van de week heeft de klas een ander thema.  
 
	 	 Maandag	 Dinsdag	 Woensdag	 Donderdag	 Vrijdag	
1	 	 	 Activatie	 	 	 	
2	 	 Activatie	 Activatie	 Activatie	 Activatie	 Activatie	
	 	 	 	 	 	 	
3	 	 Thema	V	 Thema	W	 Thema	X	 Thema	Y	 Thema	Z	
4	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
5	 	 	 	 	 	 	
6	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
7	 	 	 	 Mentoruur	 	 Mentoruur	
8	 	 	 	 	 	 	

 
Alle leerlingen starten de dag met een activatie-uur. Dit klassikale deel wisselt per dag en 
bestaat uit o.a. drama, lichamelijke opvoeding, tekenen en muziek. Daarna zijn zij de rest van 
de dag met één van de 5 thema’s bezig.  
Voor de thema's die de leerlingen volgen, worden geen cijfers gegeven, alleen de 
beoordeling onvoldoende, voldoende en goed. De leerlingen zitten steeds in hetzelfde lokaal 
en hebben weinig tot geen huiswerk.  



Uitgangspunt is dat de leerlingen pas bevorderd of afgewezen zijn na afloop van periode 4. 
Om bevorderbaar te zijn moeten de projecten minimaal met voldoende worden afgesloten. 
Het totaalbeeld van de resultaten uit alle periodes bepaalt uiteindelijk of de leerling bevorderd 
kan worden naar klas 4. 
 
Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar pilotklas3@praedinius.nl 
 
Wij hopen u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Lynette Vos, conrector onderbouw 
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