
 
 

 
 

 

 

 

Nieuwsbrief voor ouders 
Wekelijkse update   
nr. 09  15-01-2021  

Voorwoord 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 

Afgelopen dinsdag werd ons helaas verteld dat de lockdown nog langer gaat voortduren. In 

een bijzin werd genoemd dat de leerlingen op het voortgezet onderwijs ook opnieuw 

anderhalve meter afstand moeten houden onderling. Dat was wel even schakelen.  

Gelukkig kon de toetsweek in ieder geval doorgaan. De gymzalen zijn ruim genoeg en door 

de inzet van onze conciërges waren deze ook zo ingericht tot heuse examenzalen.  

 

In deze nieuwsbrief leest u verder hoe er vanaf volgende week met een gecomprimeerd 

rooster les wordt gegeven aan klas 1 en 2. Voor de andere klassen blijft gelden, houdt het 

rooster goed in de gaten. Ook bij de praktijkvakken zullen de klassen nu worden opgesplitst 

om de 1,5 meter te kunnen waarborgen.  

Volgende week zullen wij u opnieuw informeren over de weken na de toetsweek en tot het 

einde van de lockdown.  

Voor nu een goed weekend en blijf gezond. 

Maaike Morsink 

Directeur 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Voor de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van klas 

1 en 2 

Afgelopen dinsdag is er tijdens de persconferentie gezegd dat de lockdown nog langer zal 

duren. We hadden dit natuurlijk al aan zien komen. Helaas werd het dinsdag definitief 

bevestigd. 

Na de kerstvakantie zijn we gestart om de lessen online vorm te geven. Docenten en 

leerlingen maken hierdoor lange dagen achter een scherm. We merken dat hele dagen 

achter een scherm veel vraagt van leerlingen en docenten. 

De Marke heeft geprobeerd om de dagen wat korter te maken door het rooster wat aan te 

passen. Een aangepast rooster betekent het volgende: leerlingen volgen tussen het 1e en 4e 

lesuur de lessen. Het 5e lesuur is er pauze en het 6e lesuur volgen zij weer les. Leerlingen 

hebben maximaal 5 lesuren op een dag.  

We hebben ons rooster aangepast, Zermelo is leidend en in SOM staat wat er van de 

leerlingen wordt verwacht. Het rooster zal vanaf dinsdag in Zermelo staan, maandag gaat 

het huidige rooster nog door, wilt u samen met uw kind kijken naar de wijzigingen?  

Op verzoek van de mentoren vragen wij de leerlingen dagelijks tot 15.15 uur bereikbaar te 

zijn via teams. Dan kunnen we de leerlingen extra uitnodigen voor een mentorgesprek of de 

docent kan extra ondersteuning bieden bij een bepaald vak. 

We hopen dat we 9 februari weer terug kunnen naar het onderwijs op school. De komende 

weken maken we er het beste van met elkaar! 

Namens alle docenten van de onderbouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Voor de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van 

Mavo 3  

Mavo 3 is kort nadat periode 2 gestart was op 14 december overgestapt op online onderwijs. 

Omdat de lockdown verlengt wordt blijven de online lessen voorlopig nog doorgaan. Alleen 

de praktijkvakken blijven fysieke lessen geven. Vanaf december worden er ook geen toetsen 

meer afgenomen op school, dat mag ook niet, met uitzondering van de examenvakken 

maatschappijleer en de praktijkvakken. Hierdoor zijn er maar weinig cijfers in de afgelopen 

periode gehaald. 

Hieronder informeren wij u hoe we met de toetsen en cijfers omgaan en wat de leerlingen 

van 3 mavo kunnen verwachten.  

Het schooljaar van 3 mavo bestaat uit twee delen.  

1. Periode 1 & 2 zijn PTD-toetsen waarmee de voortgang van de leerling getoetst wordt. 

Deze toetsen worden door de school bepaald en kunnen aangepast worden.  

2. Periode 3 & 4 zijn PTA-toetsen (wat schoolexamens zijn)  deze tellen mee voor het 

diploma in leerjaar 4. Deze PTA toetsen mogen zonder instemming van de 

onderwijsinspectie niet worden aangepast en moeten afgerond zijn in leerjaar 4 om 

deel te mogen nemen aan het centrale examen. 

Onze focus richt zich vanaf nu op periode 3, de examentoetsen.   

De voortgangstoetsen (PTD) van periode 2 die nog niet afgenomen zijn worden 

geannuleerd. Er is dus geen inhaalslag nodig zodra de leerlingen weer naar school komen. 

Cijfers die in de eerste 4 weken van periode 2 al gehaald zijn, blijven wel in SOM staan. De 

kolommen voor de cijfers blijven ook staan in SOM. Het kan bij enkele vakken voorkomen 

dat een online toets afgenomen wordt, of een praktische opdracht nog ingeleverd moet 

worden. Dit geeft de vakdocent dan door aan de klas. We gaan echter voorkomen dat 

leerlingen na de lockdown nog aan de slag moeten met toetsen uit december en begin 

januari. Er komt geen rapportuitdraai van periode 2. Uiteraard zijn de behaalde cijfers wel 

zichtbaar in SOM. 

Periode 3 starten we ook met online lessen. Dan begint het examenprogramma. Het 

afnemen van toetsen en practicums is dan wel toegestaan op school. We houden daarbij 

rekening met de 1,5 meter maatregel. Als het niet nodig is om een toets of practicum af te 

nemen, dan wordt dat uitgesteld.   

De komende weken maken we er het beste van met elkaar! 

Namens alle docenten van Mavo 3 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Coronacijfers 

Wij informeren u 1 keer in de week over de Corona 

besmettingen, quarantaines en ziekte bij onze leerlingen 

en collega’s. Dit doen wij in overleg met de GGD. Het 

advies van de GGD is dat leerlingen uit het VO onderling 

altijd tot de ‘overige contacten’ worden gerekend en dus 

gewoon naar school mogen. Wel blijven wij u vragen om 

waakzaam te zijn op klachten. Bij klachten blijft het 

advies: laat uw kind thuis en laat uw kind testen.  

De cijfers zijn niet altijd compleet. Dit heeft te maken met de geldende AVG wet. U als 

ouder(s)/verzorger(s) hoeft niet aan te geven of uw kind Corona of Corona-gerelateerde 

klachten heeft.  

Momenteel hebben wij 1 medewerker die besmet is met Corona. We hebben 0 medewerkers 

in quarantaine thuis en 2 medewerkers met Corona gerelateerde klachten zitten thuis en 

wachten op de test of de testuitslag.  

Op dit moment is er 1 leerling bij ons bekend die Corona heeft, 7 leerlingen zitten in 

quarantaine. Daarnaast zijn er 17 leerlingen ziek. Dit kunnen ook andere klachten zijn dan 

Corona gerelateerde klachten. 

 

Vragen? 

Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief neemt u dan contact op met de mentor 

van uw zoon/dochter. 

 

 


