
Beste ouder / leerling van klas 3, 
 
De afgelopen weken hebben ik zeer veel verzoeken (mails) ontvangen met de vraag of er van klas geruild kan 

worden. Het antwoord is kort en duidelijk: nee, van klas ruilen is NIET mogelijk. 

Een korte toelichting: 

* de klassen 3GT zitten vol: 4 klassen van 28 leerlingen. 

* er is voor de vakantie duidelijk door de collega’s van de onderbouw aangegeven dat van klas ruilen niet 

tot de mogelijkheden behoort. 

* als er een noodzaak is dat leerlingen juist wel of juist niet bij elkaar in de klas moeten komen, is dat 

aangegeven door de teamleider van de onderbouw mevrouw B. Doornhein en is dat zo ingeregeld. 

* de klassenindeling wordt bepaald door het roosterprogramma. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat 

leerlingen vakken kunnen kiezen en voor die vakken in clusters worden ingedeeld. 

 

Ondanks dat bovenstaande voor velen een teleurstellende reactie is, wens ik iedereen een goede start en een 

geweldig derde jaar op onze afdeling. 

 

Indien u wilt reageren, verzoek ik u uw mail te richten aan de mentor van uw zoon / dochter. Indien noodzakelijk 

zal de mentor met mij contact opnemen. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Paul Dekkers 

teamleider 3-4 GT/THavo 

  



 
 
 
Beste ouder / leerling van klas 4, 
 
De afgelopen weken hebben ik zeer veel verzoeken (mails) ontvangen met de vraag of er van klas geruild kan 

worden. Het antwoord is kort en duidelijk: nee, van klas ruilen is NIET mogelijk. 

Een korte toelichting: 

* als er een noodzaak is dat leerlingen juist wel of juist niet bij elkaar in de klas moeten komen, is dat 

aangegeven door de mentor c.q. ondersteuningscoördinator en is dat zo maximaal als mogelijk ingeregeld. 

* de klassenindeling wordt bepaald door het roosterprogramma. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat 

leerlingen vakken kunnen kiezen en voor die vakken in clusters worden ingedeeld. Alleen de vakken Nederlands 

en Engels hebben ze als klassen-vak. Voor alle andere vakken worden de leerlingen verdeeld over de diverse 

clusters. 

* twee gelijke vakkenpakketten wil niet zeggen dat leerlingen bij elkaar in de klas komen te zitten. 

* de ervaring leert dat leerlingen snel wennen aan de nieuwe situatie. 

* een uitzondering maken betekent dat er een kettingreactie gaat ontstaan die zeer ongewenst is: waarom 

hij / zij wel en ik niet? 

 

 

Ondanks dat bovenstaande voor velen een teleurstellende reactie is, wens ik iedereen een goede start en een 

geweldig vierde jaar op onze afdeling. 

 

Indien u wilt reageren, verzoek ik u uw mail te richten aan de mentor van uw zoon / dochter. Indien noodzakelijk 

zal de mentor met mij contact opnemen. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Paul Dekkers 

teamleider 3-4 GT/THavo 

 

 
 


