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Geachte ouders/verzorgers,

Na twee leuke en leerzame Startweek dagen zijn de reguliere lessen begonnen met een
tijdelijk lesrooster.
Het lesrooster voor dit schooljaar is gemaakt in een digitaal roosterprogramma. We zijn echter
niet tevreden over het rooster dat in dit roosterprogramma is gemaakt. Het rooster moet
worden aangepast, zodat het voldoet aan de eisen van de leerlingen en de docenten. Het
aanpassen van het rooster kost tijd, zodat we ervoor gekozen hebben het schooljaar te
starten met een tijdelijk rooster.
In het tijdelijke rooster krijgen de leerlingen alle lessen die zij volgens hun onderwijsprogramma
moeten volgen. De bovenbouwleerlingen in het vmbo en havo, die al vakken hebben
afgerond, hebben in enkele gevallen meer tussenuren dan wenselijk is. Door met elkaar te
overleggen is dit probleem goed op te lossen.
Het tijdelijke rooster van de vmbo en havo afdeling is te vinden op de website van de school
www.sovso.depiramide.nl. Het tijdelijke rooster van de VB groepen wordt uitgedeeld in de
klas.
Ten gevolge van aanpassingen die in het rooster moeten worden gedaan, is mw. Esther
Hardeveld, docent Biologie en onze voormalige roostermaker, de komende 3 weken op
maandag, donderdag en vrijdag vrijgesteld van lessen. Mw. Kimberley Bubberman gaat de
lessen waarnemen.
Mw. Kimberley Bubberman, vierdejaars docent Biologie in opleiding, heeft vorig schooljaar
op het VSO stage gelopen en is goed bekend met de school, de leerlingen en de
lesmethoden.
We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Natuurlijk staat het u vrij contact op te
nemen, wanneer er naar aanleiding van deze brief vragen zijn.
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