
 

Nieuwsbrief januari 2021 

Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u na de 

vakantie een nieuwsbrief met relevante informatie. Zo 

ook na deze kerstvakantie, die voor iedereen 

waarschijnlijk anders is verlopen dan normaal. 

Doordat op maandag 14 december jl. de harde 

lockdown werd afgekondigd heeft de vakantie er voor 

iedereen anders uit gezien. We hopen dat jullie binnen 

de beperkte mogelijkheden toch rust en ontspanning 

hebben kunnen vinden.  

We leven momenteel in een lastige en onzekere 

periode. Na de persconferentie van 14 december jl., 

hebben we intern wederom alles op alles gezet om het 

onderwijsproces door te laten gaan. Momenteel 

hebben we dat t/m 19 januari 2021 ingericht en 

wachten we met spanning de persconferentie van 12 

januari a.s. af. Laten we hopen dat er dan voor het 

onderwijs versoepelende maatregelen mogelijk zijn. 

T/m minimaal 15 januari a.s. volgen alle leerlingen uit 

niet-examenklassen alle lessen online. De 

examenleerlingen ontvangen we wel gewoon op 

school. Beide groepen volgen les volgens regulier 

rooster.  

We realiseren ons goed dat de komende periode 

lastig is voor onze leerlingen en het thuisfront. Dit 

geldt zeker ook voor onze collega’s die iedere dag de 

continuïteit van het onderwijs proberen te waarborgen. 

Laten we met elkaar ons uiterste best doen om, in het 

belang van alle leerlingen, de juiste keuzes te maken. 

We hopen op uw begrip en medewerking. Mocht u 

toch ergens tegen aan lopen, dan horen we dit 

uiteraard graag. 

 

 

 

Personeel  

Al geruime tijd is de heer Putter (docent Frans) aan 

het tobben met zijn gezondheid. Door aanhoudende 

klachten heeft hij besloten om na de kerstvakantie zijn 

lesgevende en overige taken niet meer te hervatten. 

We hebben binnen de sectie Frans gezocht naar een 

oplossing om de lessen van de heer Putter op te 

vangen. Direct na de vakantie zullen deze lessen 

gedeeltelijk worden opgevangen door mevrouw 

Bruggeling en mevrouw Corbet. 

 

Mevrouw Idema (docent Duits) is achterliggende 

periode om medische redenen afwezig geweest. 

Vervanging is binnen de sectie Duits geregeld. Het is 

momenteel nog niet duidelijk wanneer mevrouw Idema 

haar taken weer volledig zal hervatten. 

 

Mevrouw van den Bogaert (medewerker 

huishoudelijke dienst) doorloopt momenteel een zwaar 

medisch traject. Vanwege dit traject en de risico’s 

rondom corona zal mevrouw van den Bogaert 

voorlopig nog niet terugkeren.  

 

De heer Jörning kan zijn werkzaamheden om 

medische redenen niet vervullen. Hiervoor hebben we 

intern een structurele oplossing gevonden. De heer 

Leijh zal met ingang van 1 februari a.s.de taak van 

leerjaarcoördinator Havo-bovenbouw gaan vervullen.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Vlak voor de kerstvakantie hebben we afscheid 

genomen van de heer Bom. Na een indrukwekkende 

onderwijscarrière hebben we in de lockdown periode 

binnen de beperkte mogelijkheden feestelijk afscheid 

genomen. Hieronder nog een persoonlijk woord van 

de heer Bom. 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Met ingang van 1 januari ben ik met pensioen gegaan. 

Voor de kerstvakantie was mijn laatste werkdag. Op 

dinsdag zag ik de klassen voor de laatste keer echt in 

het lokaal. Op donderdag gaf ik hun nog een keer 

(online) les. Door de leerlingen werd ik verrast; ze 

hadden een papier met een wens gemaakt en tijdens 

de les lieten de leerlingen de wens op de computer 

zien en hebben ze allen geklapt voor mij. Van de 

directie kreeg ik een mooi boeket bloemen en later 

kreeg ik van de docenten een vriendenboek met heel 

veel mooie herinneringen aan mijn werktijd! 

Toen ik 's middags thuiskwam werd de post bezorgd; 

collega Van den Burg kwam stapels post brengen die 

op school waren ingezameld. Wat was het veel en wat 

was het leuk om te lezen!  Gezellige vrolijke kaarten 

van leerlingen en ouders. Mooie wensen en leuke 

anekdotes maar door sommige kaarten werd ik wel 

getroffen. Ik werd bedankt voor al mijn inspanningen 

en goede zorgen. Verschillende leerlingen en ouders 

hadden ook nog cadeautjes bij de kaart gedaan. 

Super bedankt voor alle aandacht die jullie mij 

gegeven hebben en bedankt voor het in mij gestelde 

vertrouwen. Deze maand ga ik waarschijnlijk echt 

ervaren wat het is om niet meer te werken. Samen 

met mijn vrouw ga ik genieten van de nieuwe 

omstandigheden. Ik kom jullie vast nog wel eens 

tegen! Het ga jullie goed in 2021! 

Wim Bom 

 

Corona reparatieprogramma 

Zoals eerder aangegeven, hebben we als locatie een 

kleine subsidie toegewezen gekregen om eventuele 

onderwijsachterstanden (opgelopen door corona 

tijdens de eerste lockdown voor de zomervakantie) 

weg te werken. We nodigen voor de verschillende 

vakken groepen leerlingen uit om aan deze extra 

lessen deel te nemen. We brengen u hiervan uiteraard 

op de hoogte. Uiteraard doen we, binnen onze 

mogelijkheden, ons best om samen met de leerlingen 

de achterstanden weg te werken. 

 

Wervingsactiviteiten tijdens Covid-19  

Door de 2e lockdown komen onze wervingsactiviteiten 

in het gedrang. Normaal gesproken starten we eind 

november met onze wervingsactiviteiten voor en na de 

kerstvakantie. De voorlichtingsavonden op de 

basisscholen, de informatieavond voor ouders van 

leerlingen uit groep 8, de oriëntatiemiddagen en als 

afsluiter het Open Huis. Dit jaar verloopt dit allemaal 

anders vanwege COVID-19.  

Door de restricties vanuit de overheid zijn veel van 

onze standaard activiteiten in hun normale vorm niet 

mogelijk. De PR-commissie werkt momenteel aan een 

invulling binnen de beperkte mogelijkheden. Hierbij 

hebben we uw hulp hard nodig! Want wat er is beter 

dan PR uit de eerste hand? Jullie, onze leerlingen en 

ouders, zijn onze beste reclame!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Decanaat  

Belangrijke data 

Vrijdag 8 januari:   

Inleveren voorlopige profielkeuze klas-3 bij het 

decanaat  

Vóór 15 januari 2021 

Aanmelden decentrale selectie studies 

 

Profielkeuze klas 3 

De leerlingen van klas 3 zijn deze weken bezig 

geweest met het kiezen van hun profiel. Met het 

programma Qompas en verschillende spellen hebben 

we geprobeerd ze te helpen met het leren kiezen en 

met het maken van de profielkeuze. Ook ouders zijn 

betrokken bij dit proces. Het is leuk en interessant om 

te zien wat de verschillen zijn tussen kind en ouders 

als het gaat om het invullen van competenties en 

vaardigheden.  

 

Eindexamenklassen 

Voor leerlingen die zich willen inschrijven voor een 

opleiding met een selectieprocedure is het van belang 

dat ze zich voor 15 januari inschrijven bij studielink.nl.   

Het is een vreemde tijd om een studie uit te kiezen. 

Fysiek langsgaan bij opleidingen is in de meeste 

gevallen niet mogelijk. Via Qompas (en magister) 

blijven leerlingen op de hoogte van online open 

dagen, meeloopdagen en proefstuderen. De 

leerlingen kunnen ook voor deze online dagen vrij 

vragen. Wil je hier gebruik van maken, haal dan een 

brief op bij het decanaat.  

Gelukkig hebben al veel leerlingen de weg naar onze 

kamer gevonden voor vragen en hulp.  

 

Pre-university classes Leiden  

Drie ISW-leerlingen zijn toegelaten tot de Pre-

university classes in Leiden. In de periode januari tot 

april 2021 gaan zij wekelijks naar Leiden. Meer info:  

https://www.universiteitleiden.nl/pre-classes 

 

BSM nieuws 

Afgelopen week hebben de examenleerlingen met het 

vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) in hun 

profiel een cursus "Reanimatie en AED" gevolgd. In 

de theorielessen hebben de leerlingen zich al verdiept 

in Eerste Hulp Bij (Sport-) Ongelukken. Dit keer 

kwamen docenten van het Oranje Kruis met poppen 

en AED-apparaten om praktische vaardigheden van 

eerste hulp aan te leren. 

Met het behalen van het officiële diploma "Reanimatie 

en AED" beschikken de BSM-leerlingen nu over de 

juiste kennis en vaardigheden om in de toekomst 

slagvaardig te kunnen handelen bij een 

circulatiestoornis. Het geeft de leerlingen een goed 

gevoel om over deze kennis te beschikken en ze 

namen dan ook met trots hun diploma in ontvangst. 

Goed gedaan allemaal! 

 

 
 

  

 

 

https://www.universiteitleiden.nl/pre-classes


 

Agenda (onder voorbehoud van 

coronamaatregelen) 

4 t/m 15 januari: Alle lessen voor de niet-

examenklassen online via Teams 

 

Donderdag 7 januari: Alle leerlingen roostervrij 

vanaf 13.15 uur (na het 5e uur) i.v.m. 

organisatiemiddag 

 

Donderdag 14 januari: Start SE-week 2 

Maandag 18 januari: Online informatieavond 

voor ouders leerlingen groep 8 

Woensdag 20 januari 

Masterclass groep 8: Russisch 

Woensdag 27 januari: vwo+ Masterclass 

groep 8 

Maandag 1 februari: Start nieuw basisrooster 

en Maatwerk blok 3 

Dinsdag 2 februari: openzetten inschrijving 

ouderspreekavond examenklassen via 

Magister  

Woensdag 3 februari 

Masterclass groep 8: Gymnasium 

Maandag 15 februari 
Generale repetitie Schoolconcert 

Dinsdag 16 februari t/m 19 februari 

Uitvoeringen schoolconcert 

 


