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Geachte ouders/ verzorgers, 

Met de start van het nieuwe schooljaar willen wij als docenten Lichamelijke 

Opvoeding van het Mediacollege u als ouder(s)/verzorger(s) informeren over een 

aantal afspraken tijdens onze lessen. Wij hopen hiermee eventuele 

onduidelijkheden voor te zijn. Wij vragen u om mee te werken aan het naleven 

van deze afspraken. 

Kleding: 

Wij verwachten dat de leerlingen in correcte kleding aan de lessen deelnemen. 

Onder correcte kleding wordt verstaan: 

 Sportbroek, kort of lang

 t-shirt

 Sportschoenen die niet buiten gedragen zijn

Een leerling zonder correcte kleding kan niet aan de les deelnemen. Van deze 

leerling wordt wel verwacht bij de les aanwezig te zijn en indien gevraagd een 

andere rol in te nemen. 

Blessures en andere ongemakken: 

Een leerling die niet aan de les kan deelnemen om welke reden dan ook dient 

een getekende brief van één van de ouders/verzorgers mee te nemen. Een niet 

ondertekende brief, e-mail, sms of andere melding wordt door ons niet 

aangenomen. 

Veiligheid: 

In verband met de veiligheid van de leerling zelf en de veiligheid van anderen is 

het dragen van sieraden tijdens de les niet toegestaan.  

Absentie: 

Als een leerling langere tijd niet aan de lessen kan mee doen zal hij of zij 

vervangende opdrachten krijgen. Aan de hand van deze opdrachten wordt de 

leerling dan beoordeeld. 

Beoordeling: 

Leerlingen worden bij ons vak ieder rapport beoordeeld. Deze beoordeling 

bestaat uit de getoonde inzet en getoetste onderdelen. Aan het einde van het 

jaar vormen de drie rapporten één eindbeoordeling. De leerling moet een 

voldoende scoren om over te kunnen naar de volgende klas of om deel te 

kunnen nemen aan het eindexamen. 

Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben en rekenen op uw 

medewerking bij het naleven van deze afspraken. Bij eventuele vragen of 

opmerkingen kunt u altijd met één van ons contact opnemen. 

Met sportieve groet, 

Dhr. Nass & Dhr. Maatita 

p.nass@ma-web.nl

d.maatita@ma-web.nl

Mediacollege Amsterdam


