Waalwijk, 7 februari 2022
Betreft: Pré-entreeopleiding
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Zoals u weet is er afgelopen week informatie-avond geweest over de
Pré-entree-opleiding. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft kunt u
contact opnemen met mij: psnaphaan@met-pro.nl
Leerlingen die in aanmerking komen voor de Entree-opleiding (MBO-1)
hebben laten zien dat zij over mogelijkheden beschikken om deel te
nemen aan de voorbereiding van deze opleiding. De nadruk ligt daarbij op
het ontwikkelen van studievaardigheden, het leren plannen en het maken
van huiswerk.
De leerling heeft de keuze aan zichzelf: het vergt extra inspanning in inzet
en tijd. Er gelden dan afspraken om succes te kunnen behalen. Deze
afspraken worden zorgvuldig opgebouwd, zichtbaar gemaakt in het lokaal.
Alle leerlingen hebben de intentie om hun best te doen, maar soms lukt
het niet om de afspraken uit te voeren. We gebruiken een kaartensysteem
als hulpmiddel:
Niet nakomen van een afspraak
Lukt dit niet: gele kaart

3x een herinnering
Ouders worden op de hoogte gebracht

Na gesprek met de ouders
Lukt dit niet: oranje kaart

3x waarschuwing
Ouders worden op school verwacht
Gesprek met teamleider

Na gesprek met teamleider
Lukt dit niet: rode kaart

1 waarschuwing
Onmiddellijke stop pré-entreeopleiding

Ouders worden door de coach hiervan op de hoogte gebracht. Een periode
van bezinning breekt aan. Deze periode duurt minimaal 4 weken. De
leerling heeft ervaren dat er een inspanning moet worden geleverd om het
doel te behalen.
Een nieuwe kans wordt geboden als leerling en ouders aangeven dat ze
een nieuwe kans willen. De leerling schrijft een ‘sollicitatiebrief’ aan de
teamleider waarin wordt aangegeven waarom hij/zij mee wil doen en hoe
hij/zij zich gaat verbeteren. Opgelopen achterstand wordt via huiswerk
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ingehaald. Als dit bijgewerkt is en de motivatie van de leerling duidelijk is,
mag de leerling weer instromen.
We hopen natuurlijk dat dit allemaal niet nodig is en dat leerlingen
gemotiveerd en actief leren in de pre- entreeopleiding. Ze doen dit toch
allemaal met het doel om in fase 5 naar de entree-opleiding te gaan.
Met vriendelijke groet,
Petra Snaphaan (lid van de entreecommissie)
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