
BELANGRIJKE DATA: 
 

• 17 – 25 oktober: Herfstvakantie 

• 26 oktober: Lessen starten om 10.25 uur  

• 13 november: Stanislasdag 

• 17 – 23 november: Tentamen en toetsweek 

• 4 december: Sintviering leerjaar 1 en 2 

• 14 en 15 december: Rapportgesprekken 

• 17 december: Kerstviering 

• 18 december: Sportdag 

 

Afgelopen weken 

De eerste weken in het schooljaar stonden in het teken van het werken met het Chromebook en 

digitale lesmethodes. Doordat half september de eerste besmettingen de school binnenkwamen, 

hebben we gelijk kunnen experimenteren met onderwijs op afstand. Inmiddels zijn we al weer een 

paar weken verder en worden er nu zelfs toetsen digitaal gemaakt. Vanaf begin schooljaar tot nu toe 

hebben wij te maken gehad met in totaal 26 positieve geteste docenten en leerlingen. Inmiddels zijn 

de meesten alweer op school. 

De toetsweek geeft ons gelukkig wel een beetje adempauze in strijd tegen het virus en daarbij ook de 

aansluitende herfstvakantie. Ook zijn er in de eerste weken startgesprekken gevoerd tussen leerling, 

ouder en mentor. Hierdoor is er een eerste kennismaking geweest. In de toetsweek zijn er naast 

scholing voor docenten ook klasbesprekingen om na de herfstvakantie nog beter te anticiperen op de 

behoefte aan ondersteuning van de leerlingen.  

Bijspijkerprogramma leerjaar 4 

Na de herfstvakantie gaat het bijspijkerprogramma voor leerlingen van leerjaar 4 van start. In 

samenwerking met Studiehonk gaan wij een groot gedeelte van de vierdejaars leerling goed 

toerusten op het examen. Bij de vierdejaarsleerlingen hebben wij nu goed zicht op eventuele 

leerachterstanden. Na de kerstvakantie komen ook leerlingen uit leerjaar 2 en 3 in aanmerking voor 

het bijspijkerprogramma.  

 

 



Mondkapjes 

De mondkapjes zijn vanaf 5 oktober bij ons op school verplicht en het is fijn om te zien dat onze 
leerlingen daar goed mee omgaan. Tot nu toe houden zij zich keurig aan deze nieuwe regel en tonen 
zij respect voor elkaar en de docenten. De sfeer op school is nog steeds erg goed en dat is erg 
belangrijk in deze onrustige tijden. De leerlingen zijn blij dat ze naar school mogen komen om daar 
de lessen te volgen.  Ook de docenten vinden het fijn dat er nog steeds les op school gegeven kan 
worden en dat de school nog niet dicht hoeft. Door de diverse maatregelen die er zijn getroffen zoals 
mondkapjes, spatschermen, spatmaskers, lijnen op de vloer, Google Classroom waardoor de 1,5 
meter afstand gehanteerd wordt, is het mogelijk om op school les te blijven geven. De cateraar kan 
ook gewoon open blijven Zij werken met de formule van:  To Go  (aanwijzen, kiezen, betalen en 
opeten). Advies is wel: zoveel mogelijk pinnen. 
Hopelijk gaan de maatregelen die het kabinet heeft getroffen om Covid-19 terug te dringen ook een 

dalende trend laten zien.  

Nieuwe collega 

Op 12 oktober is dhr. Madjar gestart als docent Nederlands, hij vervangt Mw. van Raad. Voor het vak 

wiskunde zijn wij nog op zoek naar een vervanger. De vacature geschiedenis hopen wij na de 

herfstvakantie te kunnen oplossen.  

Link naar het PTA op de website 

Op de website staat onder het kopje downloads het examenreglement en de PTA’s voor het 

schooljaar 2020-2021 

Vuurwerk en fietsverlichting 

In de maanden november en december zal er weer de gebruikelijke voorlichting gegeven worden 

over het belang van goede fietsverlichting. Uw kind moet echt met goede fietsverlichting zowel aan 

de voorkant als aan de achterkant de weg op. Wij weten dat het pubers zijn en dat ze soms dwars 

kunnen zijn maar in het donker zijn ze zonder verlichting heel slecht zichtbaar.  

Ook komt er weer een voorlichting van Halt over de gevolgen van het afsteken van vuurwerk. Dit is 

echt verboden tot 31 december ……uur. De straffen op eerder afsteken zijn niet mals daarnaast kan 

illegaal vuurwerk ook echt nog heel gevaarlijk zijn. De school zal bij het in het bezit hebben van en 

afsteken van vuurwerk dan ook gelijk bureau Halt of de wijkagent inschakelen.  



 



 

 


