
BELANGRIJKE DATA: 
 

• 22-26 februari  Voorjaarsvakantie 

• 1 maart   Leerlingen leerjaar 1 en 2 lesvrij  

• 1 maart   Leerlingen uit leerjaar 3 en 4 toets op school (inhaaltoets van 15 
februari i.v.m. Code Rood) 

• 2 – 5 maart   Lessen volgens het rooster van voor de vakantie 

• 8 -11 maart  Afhankelijk van kabinetsbesluit of fysiek of online lessen 

• 12 – 18 maart  Tentamen/toetsweek  

• 19 maart   Inhaaldag toetsweek februari 

• 22-26 maart  Week van de toekomst leerjaar 2 

• 22 en 23 maart  Rapportgesprekken 

• 1 april   Paasviering 

• 2 – 5 april   Paasweekend 

• 19-23 april   Toetsweek leerjaar 1, 2 en 3 

• 19-23 april   Proefexamenweek leerjaar 4 

• 26 april – 7 mei  Meivakantie 

 

Afgelopen periode 

Vlak voor de kerstvakantie ging ons land in lockdown en hebben alle scholen de zaken 

anders moeten organiseren. Weer over op online lessen voor leerjaar 1 en 2 en voor leerjaar 

3 en 4 een combinatie van fysieke en online lessen. Dat was voor u en uw zoon/dochter best 

wel weer even slikken. Geen gezelligheid met de klas, geen sportdag in de sporthal. Wel 

sloten wij het jaar af met een fantastische digitale Kerstviering. Iedereen werd weer even op 

zichzelf teruggeworpen.  En helaas door de opkomst van mutanten op het virus blijven de 

maatregelen in ieder geval gelden tot 2 maart.  

Het team heeft de afgelopen weken hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de leerlingen ook 

tijdens de online lessen veel leren en in de leerstand blijven. Net zoals er verschillen zijn 

tussen de leerlingen zijn er ook verschillen tussen de docenten. Docenten leren van en met 

elkaar en zetten zich allemaal in om vaardig te worden in het digitaal lesgeven. Daarnaast 

zijn de mentoren druk om de contacten met de mentorklas warm te houden.  

Wij merkten hier op school vorige week een klein dipje in de motivatie van de leerlingen en 

ongetwijfeld merkte u dat thuis ook. Gelukkig kwam er sneeuw en ijs en werden wij verrast 

met een paar heerlijke zonnige dagen. Die hadden we allemaal zo hard nodig om er weer 

tegenaan te gaan. De leerlingen om te leren voor de toetsen en de docenten om boeiende 

en leerzame lessen te geven.  

Komende week is er een weekje vakantie en de weersvoorspellingen zijn veelbelovend. 

Hopelijk kan iedereen er dan lekker op uit en vitamine D opdoen.  

 



Na de voorjaarsvakantie 

In de voorjaarsvakantie horen wij het kabinetsbesluit over het openen van de scholen en 

onder welke voorwaarden. Om ervoor te zorgen dat ons onderwijs zoveel mogelijk kan 

doordraaien hebben wij net als veel andere scholen besloten om van 2 tot en met 5 maart 

hetzelfde rooster te draaien als voor de toetsweek. Dus leerjaar 1,2 en klas 3M online lessen, 

leerjaar 3 duaal en leerjaar 4 fysiek op school met inachtneming van 1,5 meter. Op 

donderdag 4 maart hoort u van ons hoe wij het onderwijs vanaf 8 maart gaan organiseren.  

Planboek deel 2 

Na de vakantie zal deel 2 van het planboek worden afgeleverd op school. Wij hopen dat we, 

zodra iedereen weer fysiek naar school mag, deze kunnen uitdelen. Het planboek is een 

middel om te gebruiken bij het krijgen van overzicht en het leren plannen en organiseren. 

Daarnaast staan er vaste gegevens in vermeld zoals wat wij van leerlingen verwachten, 

vakanties, activiteiten per periode en wat de leerling per vak altijd bij zich moet hebben. Ook 

staan er hulpmiddelen in zoals de lijst met executieve functies met bijbehorende 

strategieën. U kunt uw kind helpen door samen alle thuisafspraken in te vullen zoals 

trainingsdagen, werk- en familieafspraken en dit regelmatig aan te vullen. Zo ontstaat een 

duidelijk beeld wanneer er rust en tijd is om te leren en huiswerk te maken voor school. 

Heeft u vragen over het planboek, neem dan contact op met de mentor. 

Centraal examen 

Door de gevolgen van de coronapandemie op het onderwijs dreigt een grotere groep dan 

normaal te zakken voor het eindexamen. Leerlingen die na het volledige eindexamen nét niet 

slagen, kunnen het resultaat van één niet-kernvak wegstrepen als ze daarmee wel slagen. 

Het eindresultaat voor dit vak telt dan niet mee in de uitslagbepaling, zoals de berekening 

van de 5,5-regel, of het aantal toegestane onvoldoendes. De resultaten van het 

weggestreepte vak worden wel vermeld op de cijferlijst zodat het totale vakkenpakket en de 

behaalde resultaten van de leerling inzichtelijk blijven. 

De minister stelt een bedrag van 37 miljoen euro beschikbaar voor bijspijkercursussen van 

examenkandidaten en zet in op een warme overdracht naar het vervolgonderwijs, onder 

andere door inzet van de activiteiten in het 'nationaal programma onderwijs na corona'. 

Aanvullend wordt er een nieuw online platform gepubliceerd, waar met ingang van maart 

filmpjes en ander materiaal met vakinhoudelijke uitleg van examenstof gratis beschikbaar is 

voor alle leerlingen. De minister geeft aan met deze maatregelen een juiste balans te hebben 

gevonden tussen enerzijds een volwaardig diploma en anderzijds tegemoet te komen aan de 

behoefte aan ruimte en extra ondersteuning. 

Ouders en leerlingen van leerjaar 4 krijgen in een speciale examenbrief te lezen hoe wij dit 

de komende maanden gaan invullen voor onze school. 



 

LOB 

Veel MBO scholen zijn gesloten voor rondleidingen, maar zij hebben wel digitale Open 

Dagen georganiseerd. Hieronder de link naar de site met daarop alle informatie 

https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/dossier/lobbox/lobbox-vmbo/open-dagen-poster-2020-

2021-1 

Ook voor leerlingen van leerjaar 2 en 3 is het interessant om een open dag te bezoeken. 

 

Het nationaal Programma Onderwijs 

Ongetwijfeld heeft u gelezen of gehoord dat er door het kabinet veel geld wordt 

uitgetrokken om de leerlingen te ondersteunen tijdens en na de pandemie. Door de 

schoolsluitingen heeft het onderwijs aan grote groepen leerlingen vertraging opgelopen en 

ondervinden leerlingen daarnaast ook de persoonlijke gevolgen van de crisis, met directe 

gevolgen voor het welzijn en de ontwikkeling van de leerlingen.  

De komende maand gaan wij als school per leerling inventariseren hoe onze leerlingen er 

cognitief en sociaal-emotioneel aan toe zijn. Daar gebruiken wij niet alleen de rapportcijfers 

en rapportbesprekingen voor, ook gaan wij met de leerlingen en u als ouder in gesprek. De 

rapportgesprekken die eind maart op de agenda worden hiervoor ingezet.  

Vervolgens wordt er gekeken wat de behoeften van de leerlingen zijn. Daarna gaan wij 

samen met de MR (en de oudergeleding in de MR) een plan maken welke gerichte 

interventies wij gaan inzetten. In april worden ook de tevredenheidsonderzoeken uitgezet 

en de uitkomsten hiervan gaan wij ook gebruiken voor het programma. 

Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad: “Scholen hebben zich het afgelopen jaar tot het 

uiterste ingespannen om de gevolgen van de crisis voor deze leerlingen op te vangen. We 

moeten echter erkennen dat leerlingen voor de tweede keer op rij een ongebruikelijk 

schooljaar hebben gehad waarin het onderwijs niet optimaal was. Leerlingen hebben hier in 

verschillende mate last van. In de oplossingen hiervoor is dan ook maatwerk nodig. Hierbij 

gaat het niet alleen om de leerachterstanden weg te werken, maar vooral ook om aandacht 

te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Scholen zijn immers 

zoveel meer dan enkel een plek waar je je in cognitieve zin ontwikkelt.” 

 

https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/dossier/lobbox/lobbox-vmbo/open-dagen-poster-2020-2021-1
https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/dossier/lobbox/lobbox-vmbo/open-dagen-poster-2020-2021-1

