
BELANGRIJKE DATA: 

• 26 april – 7 mei  Meivakantie 

• 10, 11 en 12 mei  Examentraining leerjaar 4, sporttesten leerjaar 1 en 2 

• 11 en 12 mei  Leerjaar 1,2 en 3 les tot en met het 5e lesuur 

• 17 mei   Start Centraal Examen leerjaar 4 

• 19 mei   Kennismaking nieuwe leerlingen, Leerjaar 1,2 en 3 online lesdag 

• 24 mei   Tweede Pinksterdag, leerlingen vrije dag 

• 14-18 juni   Leerjaar 1 projectweek, leerjaar 2 profielweek, leerjaar 3 KV-week 

• 24 juni   Studiedag, leerlingen lesvrij 

• 25 juni -1 juli  Toetsweek 

• 7 en 8 juli   Rapport en OPP-gesprekken leerjaar 1,2 en 3 

• 12 en 13 juli  Diplomering leerjaar 4 

• 14 juli   Jaarsluiting en rapport ophalen leerjaar 1,2 en 3 

• 15 juli   Start zomervakantie voor de leerlingen (m.u.v. leerlingen met een                                           
verbeteropdracht) 

•  

 

Afgelopen periode 

De weken na de voorjaarvakantie waren erg intensief. Het fysieke onderwijs werd langzaam 

weer opgestart voor alle leerjaren. Op die allereerste fysieke lesdag was het een genot om te 

kijken naar de blije gezichten van onze leerlingen. Blij dat ze elkaar weer in het echt zagen, 

blij om weer te kunnen sporten en blijdschap om hun mentor weer in levende lijve te zien. 

Voor de bovenbouwleerlingen was het weer even wennen, want zij hadden daarvoor het rijk 

alleen op school. Er zijn rapportgesprekken geweest, voor leerjaar 2 was er de profielkeuze 

en voor leerjaar 4 de afronding van het schoolexamen. 

Na de meivakantie verwachten wij het duale lesgeven voor te zetten. Dus de ene helft van 

de klas volgt de les thuis en de andere helft volgt de les in het klaslokaal. Niet optimaal, maar 

op deze manier halen we 45 % fysieke lessen. Of dit zo tot de zomervakantie blijft doorgaan 

hangt af van het advies van het OMT en het besluit van het Kabinet. 

 

LOB 

Omdat het jaarprogramma van leerjaar 4 vanwege een extra periode anders is gelopen en 

de stage van leerjaar 3 niet door kan gaan, hebben wij besloten de LOB-activiteiten anders te 

organiseren. Na het Centraal Examen komt er in juni een projectweek voor leerjaar 1, een 

profielweek voor leerjaar 2 en een CKV en LOB-week voor leerjaar 3. Hoe deze week er 

precies uit gaat zien, hoort u in mei.  

 

 



Oudertevredenheidsonderzoek 

U heeft van ons een mail ontvangen met het verzoek om het oudertevredenheidsonderzoek 

in te vullen. Voor u tien minuten werk en voor ons heel erg belangrijk om de kwaliteit te 

verbeteren. De uitkomsten van dit onderzoek worden in de school en MR besproken en 

nemen wij mee in het jaarplan voor het nieuwe schooljaar. Heeft u deze enquête nog niet 

ingevuld, dan vragen wij u vriendelijk om dat alsnog te doen. 

 

Het nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

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 bij 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.  

In de toetsweek in april is bij leerjaar 1 en 2 de CITO VAS afgenomen. De uitkomsten hiervan 

nemen wij mee in de rapportbesprekingen/gesprekken. In mei worden er sporttesten 

afgenomen en ontvangen de leerlingen en u weer de executieve functielijst. Daarnaast heeft 

de JGZ in januari bij leerjaar 3 en in april bij leerjaar 1 de gezondheidsvragenlijst uitgezet. 

Ook deze uitkomst nemen wij mee in onze scan. Voor leerjaar 2 wordt deze vragenlijst 

uitgezet in mei. 

Alles bij elkaar hopen wij daardoor een goed beeld te krijgen waar de leerling nu staat en 

wat de leerling nodig heeft. Hier kunnen wij dan ons jaarplan/schoolprogramma op 

afstemmen. 

 

Centraal Examen 

Het Centraal Examen gaat dit jaar gewoon door. De TL leerlingen maken het examen op 

papier en de BB/KB leerlingen maken het examen digitaal. Een spannende periode breekt 

dus aan voor uw kind, maar ook voor u als ouder. Onze leerlingen zijn goed voorbereid op 

het examen en de meesten leerlingen hebben het belang van het halen van een diploma 

goed op het netvlies. Wilt u de komende weken nog samen met uw kind oefenen, dan 

hieronder een link naar een handige site: 

https://www.lerenvoorhetexamen.nl/ 

 

 

https://www.lerenvoorhetexamen.nl/


 

Verbouwingen 

In de meivakantie wordt de entree aangepakt. Er komt een luifel boven de ingang met daar 

bovenop groene planten. Op deze manier wordt het mooie en groene schoolplein 

verbonden met het gebouw. In de zomervakantie worden de toiletten aangepakt.  

 

 


