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De richting recreatie bestaat uit de volgende vakken:
 Evenementen
 Facilitaire dienstverlening
 Gastheerschap
 Webshop
Voor een aantal van de bovenstaande vakken moeten leerlingen tijdens de schooluren in
groepjes wat activiteiten uitvoeren, zoals filmpjes maken, een recreatie bedrijfje bezoeken etc.
Dit doen ze soms zonder begeleiding van een docent. Uiteraard moeten ze weer op de
aangegeven tijd op school aanwezig zijn.
Als de leerlingen uit school gaan zal dit op de donderdag zijn, want ze hebben dan drie
aaneengesloten uren voor het vak recreatie, de leerlingen moeten dan wel weer uiterlijk
om half 12 in de les zijn.
Graag wil ik u hiervan op de hoogte brengen middels deze brief, zodat u weet dat de
leerlingen soms in de lessen recreatie buiten de school activiteiten verrichten.
De leerlingen krijgen ook een brief mee, voor als de leerplichtambtenaar de leerlingen
aanhoudt.
In deze brief zal vermeld staan wanneer de leerlingen weer op school moeten zijn en dat
de leerlingen bezig zijn met een activiteit van school.
Ik hoop u voldoende ingelicht te hebben.

Heeft u nu ook al een vraag of een opmerking, dan hoor ik dit graag.
Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs

Met vriendelijke groeten,

van Amsterdam

M.Postma

Docent Recreatie 3e en 4e jaars leerlingen.
Email: m.postma@hubertusberkhoff.vova.nl
Telefoon: 06-40111509

Bijlage brief voor de onderwijs inspectie

Geachte heer/mevrouw,
Onze leerling(en), van de Hubertus en Berkhoff vakschool “ De lekkerste school van Nederland” aan de Betuwestraat 27 in Amsterdam, is (zijn) op dit moment bezig met een
activiteit voor de school.
De leerling(en) heeft (hebben) de richting Recreatie gekozen op onze school en moeten
soms dus wat veldwerk verrichten.
De volgende leerling(en) zijn nu bezig met een activiteit
Naam (namen)

__________________________________
__________________________________
__________________________________

De leerlingen voeren deze opdracht uit van ……………………. uur tot …………………………. uur

Klas 4R1 en 4R2
Datum

__________________________________

Handtekening docent

_______________________________
M.Postma
Docent Recreatie
Telefoon 06-40111509

