
 
 

 
 

 

 
Nieuwsbrief voor ouders 

2 - wekelijkse update   
nr. 16  09-04-2021  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Via deze weg ontvangt u onze twee wekelijkse oudernieuwsbrief. In deze nieuwsbrief vragen 

wij u aandacht voor verschillende onderwerpen waarbij ouder(s)/verzorger(s) hun steentje 

willen bijdragen en over de diploma uitreikingen.  

Diploma uitreikingen 6-7 juli 

Wij hopen de diploma uitreikingen gezamenlijk te kunnen doen waardoor deze op 1 dag 

gepland kunnen worden, woensdag 7 juli. Helaas weten wij niet hoe het tegen die tijd zit met 

corona en kan het dus zo zijn dat wij ook uitreikingen op dinsdag 6 juli moeten plaatsen.  Wij 

informeren u hier vroegtijdig over zodat u hier wellicht in uw eigen planning alvast rekening 

kan houden.  

Een steentje bijdragen 

Voor verschillende onderwerpen zijn wij op zoek naar ouder(s)/verzorger(s) die hun steentje 
willen bijdragen aan het onderwijs.  
Wij zoeken ouder(s)/verzorger(s)/vrijwilliger(s) voor: 

1. De ouderraad 
2. Surveilleren tijdens de centraal examens 

Tevens zijn wij op zoek naar ouder(s)/verzorger(s) die in gesprek willen over onderwijs in 
Coronatijd en de kansen die dit wellicht biedt voor de toekomst.  
 
Meepraten op school, iets voor u?  
Een goede samenwerking tussen de school en ouders/verzorgers is belangrijk voor het 
onderwijs van onze kinderen. De ouderraad vmbo werkt actief aan dit ‘partnerschap’ en op 
dit moment zijn wij op zoek naar versterking. Wilt u met ons meedenken? Mail dan naar 
ehlouderraadmrk@gmail.com 
  
Wilt u helpen bij het surveilleren tijdens de Centraal Examens?  
Normaal gesproken surveilleren docenten en medewerkers tijdens de Centrale Examens. In 
deze coronatijd hebben we elke docent hard nodig om zoveel mogelijk lessen te kunnen 
geven. Daarom zoeken wij vrijwilligers die willen surveilleren tijdens de Centrale Examens. 
Wilt u ons hierbij helpen?  
U kunt uw beschikbaarheid doorgeven op e.schimmel@ettyhillesumlyceum.nl. U ontvangt 

dan van ons extra informatie over wat precies de bedoeling is.  
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Onderzoek naar onderwijs is coronatijd 

Op 21 en/of 22 april wordt er een groepsgesprek gehouden met een vijftal 
ouder(s)/verzorger(s) over onderwijs in Coronatijd en de kansen die dit wellicht biedt voor de 
toekomst. Wij zoeken hiervoor ouders. Wilt u meepraten over de toekomst van ons onderwijs 
geeft u zich dan op bij e.schimmel@ettyhillesumlyceum.nl 
 

Oudercontactavond met de mentor                              

Volgende week worden er rapportvergadering gehouden.  
Naar aanleiding van deze vergadering, kunnen er in de week van 19 t/m 23 april gesprekken 
plaatsvinden tussen de mentoren en u als ouder(s)/verzorger(s) van uw zoon/dochter. 
U wordt hier nog nader over geïnformeerd.  
 

Afronden schoolexamens Basis/Kader 

Voor 21 april moet elke leerling de schoolexamens van periode 1 tot en met 7 hebben 

afgerond (m.u.v. keuzevak robotica). Dit om deel te kunnen nemen aan het 

examen. Komende week wordt in overleg tussen de mentor en teamleider vastgesteld of   

a. alle pta cijfers zijn afgerond en  

b. alle handelingsdelen zijn afgerond, zoals loopbaanbegeleiding. 

Als blijkt dat uw kind toetsen of handelingsdelen niet heeft afgerond, is uw kind verplicht om 

vrijdag 16 april en/of maandag 19 april op school te komen om het alsnog te maken.  

In het mentor/teamleider overleg bespreken we eveneens of: 

a. uw kind een goede kans heeft om het examen te halen en 

b. welke herkansingen in het beroepsgerichte vak deze kans kunnen vergroten.  

Na dit overlegmoment neemt de mentor contact met u op.   

Week van 19 tot en met 23 april  

 

In de week voor de meivakantie is het rooster anders dan gewoon. Uw kind krijgt deze week 

een examentraining van gemiddeld 6 lesuren binnen het beroepsgerichte vak en oefent voor 

een aantal vakken met een (oud) digitaal centraal examen. Dit alles ter voorbereiding op de 

weken na de meivakantie.  

Op maandag 19 april leggen we aan elke klas uit hoe het allemaal gaat rondom het examen, 

wat belangrijke regels zijn en ontvangt elke leerling een persoonlijk examenrooster 
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Toetsing met het JIJ! Leerlingvolgsysteem voor een objectief beeld van elke 

leerling 

In de weken van 15 april t/m 15 mei nemen we op school methode-onafhankelijke toetsen of 

zelfevaluaties af met het JIJ! Leerlingvolgsysteem. De toetsen gebruiken we om, 

onafhankelijk van de aangeboden lesstof, het niveau van leerlingen te meten. Op onze 

school gebruiken wij de toetsen: 

•      Nederlands voor klas 1 tot en met 3; 

•      Rekenen voor klas 1 tot en met 3; 

•      Engels  voor klas 1 tot en met 3. 

Met deze toetsen meten wij welk referentieniveau een leerling heeft. De uitslag van deze 

toetsen is één van de gegevens die wij gebruiken om te kijken hoe de leerling zich 

ontwikkelt. 

Ook nemen wij een toets over de sociale context af. Op deze manier krijgen wij een beeld 

van de sociale omgeving van de leerling. Het instrument sociale context geeft aan in 

hoeverre de sociale omgeving van de leerling belemmerend of bevorderend is voor het 

verloop van de schoolcarrière. 

De uitkomsten van deze toetsen helpt ons om een beter beeld over de voortgang  en 

schoolontwikkeling van uw kind te krijgen. Zo kunnen wij informatie over hoe wij ons 

schoolprogramma aan kunnen passen. Ook kunnen wij op individueel niveau, per leerling 

kijken, wat er nodig is om de vertraging in te lopen. 

Het plannen van de toetsen heeft gevolgen voor het rooster van uw kind. Wilt u samen met 

uw kind kijken naar het rooster? In het rooster staat dan ICE, dit is de afkorting voor de 

toetsing. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Coronacijfers 

Wij informeren u 1 keer in de 2 weken 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 medewerkers die besmet is 

met Corona. We hebben 0 medewerkers in 

quarantaine thuis en 1 medewerker met Corona gerelateerde klachten zit thuis en wachten 

op de test of de testuitslag.  

Op dit moment zijn er 6 leerlingen bij ons bekend die Corona hebben. 16 leerlingen zitten in 

quarantaine. Daarnaast zijn er 40 leerlingen ziek. Dit kunnen ook andere klachten zijn dan 

Corona gerelateerde klachten. 

Wij wensen hen heel veel beterschap. 

 

Vragen? 

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

van uw zoon/dochter. 

 


