
Beste ouders, verzorgers, 
 
Tot onze grote vreugde zijn wij door het ministerie van OC&W uitgekozen om aan het project 
‘leerling2020’ deel te nemen.  Het ministerie is een doorbraakproject gestart, hieraan mogen zestig 
scholen deelnemen. Het Munnikenheide College is één van deze scholen. Het project is gestart 
om te zorgen dat leerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op de samenleving van de 
toekomst. We starten namelijk volgend jaar met een ‘kader-leerlab’, voor al onze kader 1 leerlingen 
op de locatie Rucphen. We kunnen met dit leerlab beter inspelen op de onderwijsbehoeften van 
uw kind. Daarnaast kan uw kind zich beter ontwikkelen, zowel op het gebied van sociale 
vaardigheden als op het gebied van kennis. 
 
Het Munnikenheide College zit in het leerlab ‘individuele leerroutes’. Dit wil zeggen dat leerlingen 
hun eigen leerroute gaan volgen en dat niet alles meer afhangt van klassikale instructies. We 
vinden het belangrijk dat leerlingen eigenaar worden van hun eigen leerproces. 
Verantwoordelijkheid speelt hierin een grote rol.  
 
In het leerlab krijgen de leerlingen wiskunde, Nederlands, Mens & Maatschappij (aardrijkskunde, 
geschiedenis en maatschappijleer) en rekenen. In de oude situatie zou uw kind vier uur wiskunde, 
vier uur Nederlands, drie uur Mens & Maatschappij en één uur rekenen krijgen. In het leerlab gaat 
dit anders. Het kan namelijk zijn dat een leerling erg goed is in Nederlands en binnen twee uur per 
week de doelstellingen heeft behaald, maar dat hij/zij meer moeite heeft met wiskunde. Aan dit 
vak wordt dan meer tijd besteed.  
 
Naast deze vakken werken de leerlingen aan projecten. We willen hiervoor in de toekomst ook uw 
hulp inschakelen. Misschien heeft u wel een erg interessant beroep waarover u eens kunt komen 
vertellen? Of bent u kapster en kunt u een workshop ‘haren invlechten’ geven? We zijn van mening 
dat er een kloof is ontstaan tussen het onderwijs en de ‘echte’ wereld. We willen deze kloof 
dichten, vandaar dat we u, als ouder, willen betrekken in het leerlab. We zouden graag samen met 
u uw kind gedelegeerd opvoeden. Dit wil zeggen: Als ouders en school op één lijn liggen, kan een 
kind zich zo goed mogelijk ontwikkelen.  
 
Het leerlab wordt bezet door twee docenten, Margo van den Broek (projectleider) en Irene van 
Meel. Margo van den Broek is mentor van rk1a en Irene van Meel van rk1b. Daarnaast zijn wij 
momenteel op zoek naar een onderwijsassistent en hebben wij een stagiaire (onderwijsassistent) 
tot onze beschikking.  
 
Wij willen u vragen bijgevoegde vragenlijst in te vullen en naar de mentor van uw zoon/dochter op 
te sturen. U kent uw kind het allerbeste, vandaar dat wij van uw expertise gebruik willen maken. 
Mocht u in de gelegenheid zijn, mag u de vragenlijst ook scannen en mailen. Wij hopen dat u in 
de gelegenheid bent om de vragenlijst vóór vrijdag 3 juli te retourneren.  
 
Mocht u nog vragen hebben mag u altijd contact met ons opnemen.  
 
Wij hopen u middels deze brief voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Bedankt voor uw tijd en hulp. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Margo van den Broek en Irene van Meel 
 
Mentor rk1a            Mentor rk1b  
 


