
BELANGRIJKE DATA: 
 
21-24 februari  Toetsweek 
25 februari  Wintersportdag in De Uithof 
26 februari tot en  
met 6 maart   Voorjaarsvakantie 
21 maart  leerlingbesprekingen, les tot en met het 5e lesuur 
28 maart-1 april Tentamenweek leerjaar4, leerjaar 1 en 3 hebben les volgens lesrooster 
   Week van de toekomst voor leerjaar 2 
30 maart  MBO-markt  
11 en 12 april  Rapportgesprekken 
13 april   herkansingen leerjaar 4 
14 april   Paasviering 
15 en 18 april  Paasweekend 
19-22 april  Toetsweek leerjaar 1 en 2, tentamenweek leerjaar 3 
25 april – 6 mei  Meivakantie 
 

 

Einde in zicht? 

Is het einde van de pandemie nu echt in zicht? Net als u hopen wij van wel. Het zou fijn zijn 

als wij de komende maanden de draad weer kunnen oppakken en in alle vrijheid kunnen 

genieten van elkaars nabijheid. Het mooie is dat wij ook weer moeten gaan leren om in 

elkaars nabijheid te zijn.  

Wat dat betreft zijn kinderen een open boek. Je ziet het op het schoolplein in de pauze, in de 

lessen en na schooltijd dat ze elkaar gemist hebben en dat ze ook gemist hebben om weer 

live met elkaar om te gaan. Even stoeien met elkaar, wedstrijdje hardlopen, tiktok filmpjes 

samen opnemen. Ze zoeken elkaar echt op. Wij hebben sinds een paar maanden twee 

voetbaltafels staan in de kantine en deze zijn in de pauzes, tussenuren en zelfs na school 

continue bezet. Gewoon lekker Oldschool met elkaar plezier maken. Na twee jaar van 

afstand en vaak online contact is het fijn om dit weer op te bouwen.  

De komende maanden gaan voor onze leerlingen daarom ook in het teken staan van het 

oppakken van het offline leventje. Weer een ritme in de dag, vroeg opstaan, beginnen met 

sport, je rooster volgen, op tijd komen, Chromebook, agenda en broodtrommel mee. In het 

klaslokaal de les volgen, actief meedoen, thuis huiswerk maken en leren voor een toets. En 

in het weekend weer sporten of andere leuke dingen doen. Het lijkt zo simpel maar het zal 

een groep leerlingen heel veel moeite kosten om dit op te pakken omdat ze zoveel vrijheid 

gewend waren. Aan u en aan ons de taak om ze hierin te begeleiden, te ondersteunen en 

een luisterend oor te bieden. Weet ons hierin te vinden als u hierbij ondersteuning nodig 

heeft.  

Voor nu alvast een mooie voorjaarsvakantie toegewenst.  

 



Toetsweek februari 

Deze week is er voor alle leerlingen van leerjaar 1,2,3 en 4 een toetsweek. Na deze 

toetsweek kunnen de leerlingen de balans opmaken hoe zij ervoor staan. In maart zijn er 

vervolgens leerlingbesprekingen en in april rapportgesprekken met de leerling en 

ouder/verzorger. Tijdens deze rapportgesprekken komt ook naar voren hoe de leerlingen 

van leerjaar 1,2 en 3 de laatste periode ingaan en waar zij de focus op gaan leggen. Dat kan 

per leerling verschillen.  

Voor leerjaar 3 wordt de tentamenweek 2 verplaatst naar de toetsweek eind april zodat de 

docenten langer de tijd hebben om de tentamenstof te behandelen en te bespreken.  

 

Wintersportdag 25 februari 

Wintersport festiviteiten bij De Uithof!!! 

Om het winterseizoen in stijl af te sluiten gaan we op vrijdag 25 februari met alle leerjaren 

winterse activiteiten doen bij De Uithof in Den Haag. 

Omdat de weersgoden ons deze winter niet gunstig gezind zijn en we dus nog niet op 

natuurijs hebben kunnen schaatsen, willen we dit seizoen met onze leerlingen toch iets op 

het ijs en in de sneeuw gaan doen.   

Ook hebben we door COVID-19 maatregelen lange tijd geen (sport)activiteiten 

kunnen/mogen ondernemen. En nu dat gelukkig weer wel mag, maken we hier natuurlijk 

gebruik van om met elkaar iets leuks te doen. Daarom gaan we met alle leerlingen en alle 

docenten op vrijdag 25 februari schaatsen en skiën bij De Uithof in Den Haag. 

In de brieven die naar leerlingen en ouders zijn verstuurd, kunt u zien hoe laat uw 

zoon/dochter aanwezig dient te zijn. Vervoer moeten de leerlingen zelf regelen.  

Het is van belang warme kleding aan te doen. Handschoenen zijn bij het schaatsen en skiën 

verplicht anders kan uw zoon/dochter niet deelnemen aan de activiteiten. Vergeet dit dus 

niet! 

Na de activiteiten drinken we met elkaar een warme chocomel.  

We hopen er met elkaar een leuke, sportieve maar vooral gezellige middag van te maken.  

 

Valentijnsdag, M5 loopronde en lessen Lang Leve de Liefde 

Alle leerlingen en het personeel hebben op 14 februari een rode roos ontvangen met een 

kaartje erbij en dat gaf blije, verraste gezichten. Wij vinden het belangrijk dat iedereen de 



boodschap krijgt dat hij/zij ertoe doet en er mag zijn en hebben dat met deze roos willen 

laten zien. 

Rond Valentijnsdag staan ieder jaar de lessen van Lang Leve de Liefde op het programma. Dit 

jaar bespreken de mentoren van leerjaar 2 en 3 in de mentorlessen diverse onderwerpen die 

met de liefde te maken hebben. Wanneer het onderwerp grensoverschrijdend gedrag wordt 

besproken, worden de jongens en meisjes een les gescheiden en gaan zij apart met de 

docent hierover in gesprek. In een speciale loopronde van M5 is de afgelopen week ook 

aandacht besteed aan het bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag. 

 

 

Examen leerjaar 4 

Net als vorig schooljaar ziet ook dit jaar het eindexamen er anders uit dan gebruikelijk. Geen 

CSPE voor de basis en kader leerlingen en een extra kans voor alle leerlingen. De 

beroepsrichtingen toetsen wel een onderdeel van het CSPE af. Omdat veel leerlingen de 

afgelopen periode wegens ziekte of quarantaine minder lessen hebben gevolgd en er ook 

docenten uitvielen, gaan wij dit schooljaar anders om met inhalen. Er worden meer 

mogelijkheden geboden.  

Ook is er het aanbod van extra lessen via Studiehonk, zijn er docenten die extra vakhulp 

geven en is er examenvreestraining. De afgelopen en komende weken zijn er met de 

examenkandidaten, ouders/verzorgers en de mentor intensieve gesprekken over de weg 

naar succes. Hoe staat de leerling ervoor, wat moet er nog worden ingehaald en hoe gaat de 

leerling dat doen voor de deadline op 18 april.  

Wij wensen alle ouders/verzorgers veel sterkte toe de komende maanden want het zal niet 

altijd meevallen om uw zoon/dochter te blijven activeren om nog even door te zetten. Heeft 

u hierbij hulp nodig, schroom dan niet om contact op te nemen met de coördinator 

leerlingzaken, teamleider of de mentor. 



Gezonde schoolkantine 

Als school hebben wij op het gebied van bewegen en welbevinden het Gezonde school 

certificaat. Daarnaast zullen wij binnenkort ook het certificaat Seksualiteit en Diversiteit 

ontvangen door onze aanpak in de mentorlessen, gastlessen en speciale projecten. Ook het 

certificaat Gezonde Voeding staat op ons wensenlijstje. Wij hebben een watertappunt en de 

cateraar is in het bezit van het vergulde schoolkantine certificaat. Alleen suikervrije drankjes, 

geen frituur of ander vette happen zoals pizza’s maar broodjes met kip uit de oven. 

Nu merken wij dat voor een aantal leerlingen van de bovenbouw de Domino’s, Subway, 

kebabzaak en de snackbar een enorme aantrekkingskracht hebben. Het helpt natuurlijk ook 

niet dat deze zaken om de hoek staan bij het station Rijswijk.  

Leerlingen van de bovenbouw mogen het schoolplein af omdat wij leerlingen willen 

meenemen in het proces van het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het maken van 

eigen keuzes. Wij kunnen ze niet verbieden om deze producten te kopen maar wij willen het 

niet in onze school zodat andere leerlingen hiermee geconfronteerd worden.  

Na de voorjaarsvakantie is het dus niet meer toegestaan om deze producten mee de school 

in te nemen en moeten ze het daar eten waar ze het kopen. Bijkomend voordeel hiervan is 

ook dat ze het bijbehorende afval zoals bakjes, blikjes, papier en plastic daar laten waar het 

hoort namelijk in de prullenbak van de eetzaak en niet in de voortuin van onze buren. In de 

mentorlessen en via flyers zal hieraan aandacht worden besteed. Misschien kunt u zelf ook 

een keer met uw zoon/dochter bespreekbaar maken wat een gezonde leefstijl inhoudt en 

wat de kosten en de gevolgen zijn van veelvuldig gebruik maken van fastfood. 

Een schone en gezonde omgeving in en rond de school is voor ons allemaal veel prettiger.  

Graag verwijzen wij u nog naar ons Hoyappbericht van 10 februari jl. over gezond eten met 

een klein budget vanuit Happyfit. Dit vindt woensdag (morgen) plaats:  

(https://happyfitrijswijk.nl/volwassenen)  

 

Week van de toekomst en MBO-markt op 30 maart 

Vanwege alle COVID-perikelen hebben wij de week van de toekomst voor leerjaar 2 

verschoven naar de week van 28 maart. Op woensdag 30 maart is ook de MBO-markt voor 

de leerlingen en ouders van leerjaar 2 en 4. U krijgt hierover nog meer informatie op een 

later moment. 

 

 

https://happyfitrijswijk.nl/volwassenen


Leerlingbespreking.nl 

De eerste ronde van leerlingbespreking.nl is afgerond en de tweede ronde gaat weer 

starten.  

Na de eerste ronde hebben we een kleine enquête uitgezet onder leerlingen en 

ouders/verzorgers. De eerste reactie is positief. De leerlingen en ouders/verzorgers zijn blij 

met de feedback en vinden de feedback ook duidelijk. Enkele ouders/verzorgers gaven aan 

dat zij het jammer vonden dat zij de feedback van de leerling niet zelf in konden zien. Dit 

laatste is een bewuste keuze, de leerling is eigenaar van zijn leerproces en wordt 

ondersteund door docenten en ouders/verzorgers. Voor leerlingen en mentoren was de tijd 

om een plan van aanpak te maken te kort. We hopen dat dit in de nieuwe ronde wel goed 

gaat lukken voor alle leerlingen. 

De feedback uit leerlingbespreking.nl hebben de leerlingen niet alleen gebruikt voor een 

plan van aanpak, maar ook voor de presentatie tijdens de rapportgesprekken. 

Veel leerlingen hebben met de informatie van cijfers, toetsen, kennis van school en feedback 

van de docenten en de mentor over motivatie en doorzettingsvermogen een presentatie 

gegeven om te vertellen hoe ze ervoor staan. Een deel van de leerlingen vond dit nog 

moeilijk of spannend en dan nam de mentor het voortouw.  

 

 


