
 

Nieuwsbrief mei 2021 

Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u op de 

dinsdag na iedere vakantie een nieuwsbrief met 

relevante informatie. Nog steeds hebben we met 

elkaar, in alle opzichten, te maken met Covid-19 en de 

lastige keuzes en gevolgen die dit dagelijks voor 

iedereen met zich meebrengt. Het is voor iedereen 

een moeilijke tijd, maar in het bijzonder voor onze 

leerlingen. We moeten het nog even volhouden!  

 

Iedere dag proberen we met elkaar zo goed mogelijk 

invulling te geven om het voor leerling en collega zo 

goed als mogelijk te doen. Bijzondere aandacht gaat 

de komende tijd uit naar onze eindexamenkandidaten. 

Vanuit een niet ideale voorbereiding gaan zij toch hun 

examenjaar met een centraal eindexamen afsluiten.  

 

Wij wensen alle leerlingen en het thuisfront heel veel 

succes met de voorbereiding en het eindexamen zelf!  

 

Hybride-onderwijs tot de zomervakantie 

Het ziet er naar uit dat we tot het eind van dit 

schooljaar met halve klassen blijven werken. Een deel 

van de leerlingen is op school aanwezig en het andere 

deel kijkt thuis mee in de les. 

 

Om deze lessituatie te optimaliseren en te voorkomen 

dat leerlingen, ouders en docenten verschillende 

verwachtingen hiervan hebben, vragen we graag uw 

aandacht voor onderstaande afspraken:   

 

 Leerlingen ontvangen een link naar de online 

les in Magister.   

 De leerling die thuis meekijkt, zet de camera 

aan en dempt de microfoon. 

 De docent controleert bij aanvang van de les 

of de microfoon in de klas aanstaat en het 

geluid het doet.  

 De docent is zichtbaar voor de camera en 

richt deze op waar hij/zij lesgeeft.  

 De docent deelt het scherm met de 

thuiszitters of zorgt er in ieder geval voor 

dat deze de instructie goed mee krijgen. 

 De leerling thuis start op met de fysieke 

groep, maar hoeft geen 50 minuten online 

mee te kijken. Na ongeveer 20 minuten kan 

hij/zij op aangeven van de docent zelf aan de 

slag.  Mocht de docent een andere invulling 

van de les hebben, dan maakt hij/zij dit aan 

het begin van de les duidelijk. 

 De leerling thuis kan vragen stellen via de 

chat die de docent op een later moment 

beantwoordt. 

 

 

 



 

Personeel  

Vanaf deze week zijn Jantien Hartog (wiskunde), 

Renée van Dijk (Nederlands) en Nathalie van Loon 

(aardrijkskunde) met zwangerschapsverlof. De lessen 

wiskunde worden vervangen door Rick van Rooijen 

(eerder al werkzaam als stagiair wiskunde op onze 

locatie), de lessen Nederlands o.a. door Joep Joosen 

en Jop Smit verzorgt de lessen aardrijkskunde. 

 

Vragenlijst VU Amsterdam  

Wij krijgen vaak het verzoek van oud-leerlingen om 

mee te werken aan een onderzoek of stage die zij 

verrichten voor hun vervolgstudie. Dit keer werken wij 

mee aan een onderzoek dat wordt uitgevoerd door 

oud-leerling Sofie Jordens onder de 

verantwoordelijkheid van de Vrije Universiteit 

Amsterdam. Het betreft een onderzoek voor het vak 

Master Thesis Communicatiewetenschap onder 

leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs 

waarin zij een aantal vragen krijgen over het gebruik 

van social media.  

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 

minuutjes en de leerlingen vullen de vragenlijst 

anoniem in. Alle onderzoeksgegevens blijven 

vertrouwelijk en worden anoniem verwerkt. Hiervoor 

hebben wij toestemming van de ouders nodig en aan 

het begin van de vragenlijst wordt hierom gevraagd.  

De vragenlijst wordt vanmiddag via een aparte mail 

verzonden.   

De gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan 

derden zonder uitdrukkelijke toestemming en zijn 

alleen beschikbaar in anonieme vorm. De sleutel voor 

deze gegevens is in het bezit van de onderzoeker en 

zal niet uit handen worden gegeven. Voor meer 

informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen 

met het emailadres sofiejordens@icloud.com of bellen 

naar 0614562112. 

Namens Sofie alvast erg bedankt voor de 

medewerking. 

Vacatures en aanmeldingen 

Momenteel zijn we al druk bezig met de formatie voor 

komend schooljaar (21-22). Door zeer goede 

aanmeldingen (190 nieuwe brugklasleerlingen en 30 

nieuwe leerlingen in 4 HAVO) en een aantal collega’s 

dat met pensioen gaat, hebben we meerdere 

vacatures. Een aantal vacatures is gelukkig al voor de 

meivakantie vervuld. Momenteel staan er nog 

vacatures open op de vakgebieden lichamelijke 

opvoeding, levensbeschouwelijke vorming, 

Nederlands, aardrijkskunde en economie. Kent u 

iemand die interesse heeft om op onze fijne school te 

werken? Wijs ze gerust op onze vacaturebank: 

https://www.isw.info/site/nl/werken-bij  

 

Eindexamens 2021 

De eindexamens verlopen dit schooljaar anders dan 

voorgaande jaren. Allereerst is de slaag-zakregeling 

door de minister aangepast. Van alle eindcijfers mag 

één cijfer buiten beschouwing worden gelaten als dat 

nodig is om te slagen. Dit cijfer komt overigens wel op 

https://www.isw.info/site/nl/werken-bij


 

het diploma te staan. Verder heeft een leerling dit jaar 

niet één, maar twee herkansingen en mag hij/zij de 

eindexamens spreiden over tijdvak 1 en tijdvak 2. Al 

deze maatregelen zijn getroffen om leerlingen tijdens 

de Coronacrisis meer kans te geven om een diploma 

te halen. 

 

De zittingen van het eindexamen verlopen soms ook 

iets anders. Normaal gesproken zit iedereen in de 

gymzaal, maar de tafels moeten nu verder uit elkaar 

staan dan normaal gesproken al het geval is. Hierdoor 

is het niet altijd mogelijk om alle leerlingen in de 

gymzaal te plaatsen. De aula en een aantal lokalen op 

de derde verdieping zullen soms ook nodig zijn.  

We vragen alle leerlingen in de school rekening te 

houden met de eindexamens en zo min mogelijk 

overlast te veroorzaken. De fietsenstalling is naast de 

gymzaal en er wordt dan ook aan iedereen vriendelijk 

verzocht om zo rustig mogelijk te vertrekken na 

schooltijd. 

 

Nationaal programma onderwijs (NPO) 

Corona raakt ons allen in de dingen die we dagelijks 

doen. Dit geldt ook voor onze leerlingen en 

medewerkers; het is voor iedereen lastig. Gelukkig zijn 

er heel veel leerlingen die het in deze 

onderwijssituatie (online en in de klas) heel goed 

doen. Er zijn echter ook leerlingen met zorgen op het 

cognitieve en/of sociaal-emotionele gebied. Om de 

directe nadelige gevolgen van Covid-19 binnen het 

onderwijs op te kunnen vangen, heeft de overheid 

tijdelijk extra geld beschikbaar gesteld. Met deze 

gelden kunnen we gericht aan de slag met het 

wegwerken van eventuele leerachterstanden en 

kunnen we meer zorg en aandacht besteden aan het 

welbevinden van onze leerlingen. Momenteel voeren 

we een scan uit op school-, leerjaar-, klas- en 

individueel niveau om zodoende gerichte en effectieve 

interventies in te kunnen zetten. Dit is een 

grootscheepse operatie die direct invloed heeft op de 

formatie, roosters en keuzes voor volgend jaar. Zodra 

we hier meer duidelijkheid over hebben, 

communiceren we dit uiteraard.  

 

 

Agenda (onder voorbehoud van de 

Coronamaatregelen) 

Donderdag 13 mei - Hemelvaartsdag 

Vrijdag 14 mei - Vrije dag na Hemelvaart 

Maandag 17 mei - Start CE-I (tijdvak 1) 

Maandag 24 mei - 2e Pinksterdag 

Woensdag 2 juni - Organisatiedag 

(leerlingen lesvrij) 

Donderdag 10 juni - Uitslag CE-I 



 

Maandag 14 juni - Start CE-II 

Woensdag 23 juni - Introductiemiddag 

nieuwe leerlingen klas 1 

Donderdag 24 juni - Start toetsweek 

bovenbouw klas 4 en 5 

Woensdag 30 juni - Start toetsweek 

onderbouw klas 1,2,3 

Donderdag 1 juli – Anglia-diploma uitreiking 

Maandag 5 juli - 1e centrale PWS-werkdag 

havo 4/vwo 5 

 

Vrijdag 2 juli – uitslag CE-II 

Dinsdag 6 juli - Start CE-III 

Woensdag 7 juli - Diploma uitreiking vwo 6 

Donderdag 8 juli - Diploma uitreiking havo 5 

Donderdag 9 juli - Inhaaldag toetsweek 

onderbouw  

Dinsdag 13 juli - Bevorderingsvergaderingen 

Woensdag 14 juli - Revisievergaderingen 

Vanaf 10.00 mentoren lichten ouders en 

leerlingen van doublures in 

 

Donderdag 15 juli – uitslag CE-III 

Donderdag 15 juli - tot 14.00 mogelijkheid 

indienen bezwaar doubleren 

Donderdag 15 juli – inleveren boeken 

Vrijdag 16 juli - Commissie van beroep 

Maandag 19 juli – 30 augustus 

Zomervakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 


