
 

  OUDERNIEUWSBRIEF NR. 8    April 2021    

 

Hierbij ontvangt u de achtste oudernieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021.  

 

VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN) 

  

 1 t/m 16 mei  : Meivakantie 

 17 t/m 28 mei : Centraal Examen 1e tijdvak 

 24 mei  : 2e Pinksterdag (vrij) 

 8 t/m 11 juni : Projectweek klas 1 en 2 ‘Tech your future’ 

 8 t/m 11 juni : Alternatief programma voor klas 3 (meer informatie volgt) 

 10 juni   : Uitslag 1e tijdvak examenkandidaten 

 11 juni  : Aanvragen herkansingen (of herprofilering) voor het 2e tijdvak 

 14 t/m 25 juni : Centraal Examen 2e tijdvak 

 29 juni t/m 6 juli : Toetsweek klas 1, 2 en 3 
 

ONDERWIJS  

  

Organisatie van ons onderwijs na de meivakantie 

 Woensdag hebben we een uitgebreide informatiebrief gestuurd waarin we hebben aangegeven hoe we 
ons onderwijs vormgeven na de meivakantie. In de periode van 17 mei tot en met 4 juni doen we dat op 
dezelfde manier als in de periode hiervoor, met uitzondering van klas 4. De examenkandidaten starten 
direct na de meivakantie met hun centraal examen. Verder staat in deze informatiebrief dat we de corona 
zelftesten in principe alleen inzetten bij de examenkandidaten gedurende de examenperiode.  

 

Nationaal Programma Onderwijs 

 Zoals u wellicht ook heeft vernomen via de media wordt er flink wat geld vrijgemaakt om ontstane 
achterstanden of vertragingen in te lopen. Aan iedere school wordt gevraagd om de huidige stand van 
zaken in kaart te brengen en om met een plan van aanpak voor de komende twee jaar te komen. Het 
gaat hierbij  om cognitieve achterstanden, maar ook om sociaal-emotionele achterstanden en 
achterstanden bij het ontwikkelen van de executieve functies. Om de huidige stand van zaken in kaart te 
brengen, maken we gebruik van een quick-scan, cijferinformatie uit Magister, gemaakte cito-toetsen, 
input van de vakdocenten en leerling- en ouderpanels. Een concept van het plan van aanpak proberen 
we in de komende maand op te stellen. Als we ook oog willen houden voor het welbevinden van onze 
leerlingen, dan ligt de oplossing voor het inlopen van de mogelijke achterstanden niet alleen bij het 
aanbieden van extra uren. Wordt vervolgd.  
 

Helaas geen voorstelling van onze examenkandidaten ‘theater’’ 

 Een eigen voorstelling met publiek had het hoogtepunt moeten worden voor onze examenleerlingen met 
theater in hun pakket. Helaas hebben wij vanwege de veiligheid moeten besluiten om de repetities stop te 
zetten en de voorstelling af te zeggen. De teleurstelling hierover was zeker geen theater. 

 

CPE- Beeldend 

 Op dinsdag 20 en woensdag 21 april hebben de examenleerlingen beeldend bij media Design en fine Art 
hard gewerkt aan hun praktisch examen. Het landelijk thema ‘Tijd voor…’ werd met veel eigenzinnigheid 
en creativiteit verbeeld. Het resultaat mag er zijn  (Eén leerling heeft zelfs al een potentiële koper voor 
haar werk).  

 

 

 



 

CKV-dag klas 3   

 Donderdag 29 april vond de CKV-dag 
voor klas 3 plaats. Met deze opdracht 
werd hun CKV-portfolio afgerond. De 
leerlingen (maar ook de collega’s) 
hadden zich goed voorbereid op deze 
dag. Echt leuk om te zien hoe iedereen 
op zijn of haar eigen manier vorm gaf 
aan deze persoonlijke opdracht. 

 

ORGANISATIE    

  

Centraal examen in de gymzaal + enkele vaste lokalen 

 Normaal gesproken maken alle examenkandidaten hun examens in de gymzaal. Dit jaar is dat vanwege 
de anderhalve meter-regel niet mogelijk en dienen we aanvullend gebruik te maken van enkele vaste 
lokalen. Per examenzitting kan het dus verschillen waar een kandidaat verwacht wordt. Gedurende de 
examenperiode kan de gymzaal niet gebruikt worden voor LO-lessen. De leerlingen van klas 1, 2 en 3 
hebben zodoende hun LO-les buiten op het grasveld naast de school. Hopelijk werkt het weer mee.  
 

Uitslag tevredenheidsonderzoek van ouder(s)/verzorger(s) 

 Bedankt voor uw respons. De uitkomsten zijn binnen en daar zijn we best 
content mee. Hiernaast ziet u de scores. Een 9,1 werd gehaald bij de vraag: ‘Ik 
zou andere ouders deze school voor hun kind aanraden’. De 9,0 geeft aan hoe 
tevreden de ouders zijn over de mentor van hun zoon/dochter. Ook waren de 
ouders tevreden (gezien de 8,9) over hoe ze door de school op de hoogte 
gehouden worden van belangrijke gebeurtenissen. De laagste score in dit 
overzicht (een 7,2) werd gehaald bij de vraag: ‘De school bereidt mijn kind goed 
voor op wat hij/zij later in de samenleving tegenkomt. (Deze score was een 
trigger voor onze LOB-coördinator die gelijk actie heeft ondernomen en met 
nieuwe ideeën kwam. Zo levert een onderzoek ook gelijk een verbetering op).  
  

Vakantieregeling 2021-2022 

Herfstvakantie zaterdag 16 oktober t/m zondag 24 oktober 2021 

Kerstvakantie zaterdag 25 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022 

Voorjaarsvakantie zaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart 2022 

Pasen vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022 

Meivakantie zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei 2022 

Hemelvaart donderdag 26 mei t/m zondag 29 mei 2022 

Pinksteren maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie zaterdag 9 juli t/m zondag 21 augustus 2022 

 

Coronamaatregelen 

 Als we op een verantwoorde manier fysiek les willen blijven geven, is het echt noodzakelijk dat we met 
elkaar scherp blijven op de naleving van de coronavoorschriften. Bij twijfel dient uw zoon/dochter echt 
thuis te blijven en dient hij/zij getest te worden. Daarna vernemen wij graag de uitslag van de test!  

 

PERSONEEL en LEERLINGEN  

  

Personeel 

 In de afgelopen maand kregen wij te maken met 3 coronabesmettingen onder het personeel. Ook 
moesten enkele collega’s preventief in quarantaine blijven. Gelukkig gaat het met de betreffende 
collega’s weer de goede kant op. Het blijft echter wel een wankel evenwicht ook qua personele bezetting. 
Zeker als we zoveel mogelijk vast willen houden aan ons reguliere onderwijsprogramma. We hopen op 
uw begrip indien het vanwege de omstandigheden soms toch een keertje anders loopt.  

 

Leerlingen  

 Complimenten voor het doorzettingsvermogen van onze leerlingen. Zeker ook voor de leerlingen die 
vanwege ziekte afwezig zijn geweest en er nog een schepje bovenop doen om alles in te halen.  
We wensen alle leerlingen een fijne vakantie. Even lekker uitrusten en ontspannen. 

 

Martin van Zanten  


