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Geachte ouder(s) en verzorger(s), beste leerlingen,
De versoepelingen in ons land per 26 juni raken ook de school. We zetten op een rij wat er
verandert en wat hetzelfde blijft.
Graag melden we dat het aantal aan ons doorgegeven besmettingen al sinds 31 mei op 0
staat, zowel onder leerlingen als onder medewerkers.
-

-

-

We mogen weer bijeenkomsten op school organiseren en mensen van buiten
ontvangen, mits we de anderhalvemeter-maatregel kunnen handhaven. Dat is goed
nieuws voor de diploma-uitreikingen! Het worden wel kleine bijeenkomsten met de
mentor, nadere informatie volgt via de afdelingsleiders.
Leerlingen blijven afstand houden tot volwassenen, evenals volwassenen onderling.
Mondkapjes blijven nog verplicht tot de zomervakantie; dat betekent tot en met de
laatste lesdag op 29 juni en tijdens de toetsweken.
We gaan terug naar de regel dat je een mondkapje op hebt als je binnen de
gebouwen loopt.
De basisregels veranderen niet: thuisblijven bij klachten en direct een test aanvragen
bij de GGD, regelmatig handen wassen.
Ook tijdens de toetsweek delen we zelftests uit, om twee keer per week een test af
te nemen.
De overheid adviseert ons om iedereen 4 tests mee te geven voor de
vakantieperiode. Te gebruiken bij terugkeer van vakantie, met een tussenperiode van
3 dagen en in de dagen voorafgaand aan de eerste lesdag. Dan is de kans het grootst
dat we zonder besmettingen van start gaan. Die 4 tests delen we uit tijdens de
jaarafsluiting met de mentor.

Vragenlijst schoolscan
Mede namens de ouderraad:
De vragenlijst die we via de schoolbrief hebben verspreid onder ouders is maar
mondjesmaat ingevuld. We vinden het heel belangrijk dat we zoveel mogelijk reacties
ontvangen. Daarom brengen we hem nog een keer onder uw aandacht.
Via deze link kunt u dezelfde enquête als de leerlingen invullen waarbij we u willen vragen
om te antwoorden naar wat u bij uw kind(eren) hebt gezien: hoe ging het met welbevinden,
motivatie, planning, concentratie, enzovoort? De vragen 2 (leerlingnummer) en 3 (mentor)
kunt u overslaan als u deze gegevens niet bij de hand hebt.
De resultaten van deze enquête gebruiken we voor onderwijsplannen waarvoor het
Ministerie van Onderwijs extra geld beschikbaar stelt in het kader van omgaan met leer- en
ontwikkelachterstanden vanwege de coronamaatregelen. Het Ministerie van Onderwijs
vraagt om onderbouwing van deze plannen met onderzoek naar onderwijskwaliteit.

Alvast dank voor uw aandacht, we hopen op veel reacties.
Johan Brons en Margriet Dielemans (Docent-onderzoekers)

Zomerschool
Van maandag 23 t/m vrijdag 27 augustus 2021 organiseren we, in samenwerking met
kennispartner Lyceo, de zomerschool. Lyceo is dagelijks bij ons op school actief in o.a.
huiswerkbegeleiding, bijlessen en studievaardigheden. Tijdens een korte en intensieve
periode krijgen onze leerlingen de kans om achterstanden weg te werken en goed
voorbereid aan het nieuwe cursusjaar te beginnen. De leerlingen zijn tijdens deze
zomerschool dagelijks op school van 09.30 – 15.00 uur.
Lyceo zomerschool
Wij kiezen bewust voor de inzet van externe begeleiding door Lyceo. Zij organiseren al ruim
5 jaar op verschillende plaatsen in het land lente- en zomerscholen. In een positieve en
huiselijke sfeer gaan de leerlingen gemotiveerd aan de slag. Leerlingen krijgen concrete
handvatten aangereikt, waarmee zij zich het vak eigen maken en hun studievaardigheden
verbeteren.
Voor wie is de zomerschool?
De school bepaalt welke leerlingen in aanmerking komen voor deelname aan de
zomerschool. De zomerschool is een voorwaardelijk en vrijwillig traject. U kunt uw
zoon/dochter niet zelf opgeven voor de zomerschool. Wel kunt u zelf beslissen over
deelname indien uw zoon/dochter is geselecteerd. Het kan ook dat de vergadering een
leerling bespreekt en eist dat de leerling eerst een week zomerschool positief doorloopt
(hier zich voldoende voor inzet) voordat de leerling wordt bevorderd naar de volgende klas.
Kijk voor meer informatie op Lyceo.nl.
Wij kijken ernaar uit om voor onze leerlingen een succesvolle zomerschool te organiseren!

Schooljaar 2021-2022
We zijn volop bezig met de organisatie van het nieuwe schooljaar. Vooralsnog gaan we er
vanuit dat het een ‘normaal’ jaar zal worden. Dit neemt niet weg dat we alle scenario’s die
afgelopen jaar zijn langsgekomen paraat houden, mochten we snel moeten schakelen naar
een andere vorm van onderwijs. De startweek zal in ieder geval in het teken staan van elkaar
weer ontmoeten en het groepsproces. Nadere informatie hierover komt in de laatste
schoolbrief (juli).
Nu op naar de laatste lesdagen en toetsen.
Met een hartelijke groet,
Karin Wouters
Willem de Vos

