
 

 
 

  

 Doetinchem, 3 februari 2023  Aan alle leerlingen Mavo 4 met Biologie in 

hun pakket en hun ouder(-s), verzorger(-s). 

 

 

 

Referentie: 2023-003/Wlta/Bnnk 

 

Betreft: extra ondersteuning lessen Biologie 

 

 

Beste leerling, geachte ouder(-s), verzorger(-s), 

 

We hebben gemerkt dat bij het vak biologie de laatste tijd lesuitval heeft plaatsgevonden, 

waardoor we besloten hebben om voor dit vak extra ondersteuning in te zetten. 

 

1. In het rooster zullen de ondersteuningslessen worden ingeroosterd. We beginnen op 

vrijdag 10 februari a.s. in lokaal 114. Alle leerlingen worden in de gelegenheid gesteld 

deze ondersteuningslessen te bezoeken.  

Vervolgens zijn er in week 7, vijf extra ondersteuningslessen (maandag lesuur 3, 

dinsdag lesuur 3 en 4 en vrijdag lesuur 3 en 4) in het rooster gepland, zodat er altijd 

mogelijkheden zijn om deze extra ondersteuning te kunnen bezoeken. Heb je les op de 

extra momenten? Overleg dan met jouw docent of je hierheen mag. 

 

2. Daarnaast zal de tentamentraining voor biologie, zoals deze in het afgelopen weekend 

geweest zijn, opnieuw worden aangeboden. De training gaat plaatsvinden op: 

 

Zaterdag 4 maart 2023 in het gebouwtje naast de school : De Aanleg (lokalen 170 en volgend) 

 

- biologie van 9.00 uur – 11.00 uur en meteen daarna van 11.30 – 13.30 uur. Een 

onderdompeling vlak voor de toetsweek omdat de docent biologie alléén die zaterdag 

hiervoor beschikbaar is. 

 

3. Tot slot, elke leerling uit mavo 4 wordt in staat gesteld om de slechte beoordelingen, die 

voor de Praktijk Opdrachten (PO) zijn gescoord, te herstellen. Wil je hiervoor in 

aanmerking komen? Neem dan contact op met de docent biologie of met jouw mentor, 

zodat dit kan worden opgepakt. 

We hopen hiermee een extra input te geven, waardoor de voorbereiding op de tentamens en 

het examens goed op orde is.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Alice Wolterinck, afdelingsleider Mavo 

 

 Vondelstraat 5 

7002 AN Doetinchem 

T: (0314) 32 67 48 

E: info@rietveldlyceum.nl 

 


