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Extra ondersteuning studievaardigheden en vakbegeleiding 

 

Sinds half maart bevinden we ons als land in een bijzondere situatie. Een situatie met grote 

gezondheidsrisico’s en bijbehorende beperkende maatregelen. Voor het onderwijs waren en zijn de 

beperkingen ook van toepassing. We hebben ons onderwijs moeten aanpassen aan de 

mogelijkheden die wij geboden kregen. Net als alle andere scholen heeft het CLV er het beste van 



proberen te maken, maar het is een feit dat een aantal leerlingen toch achterstanden heeft kunnen 

oplopen door deze situatie. Gelukkig stelt het ministerie scholen financieel in de gelegenheid die 

achterstanden zoveel mogelijk weg te werken. Het CLV maakt graag van deze gelegenheid gebruik. 

Wij hebben gemerkt dat een aantal leerlingen weer heel erg moet wennen aan de dagelijkse 

schoolgang en de dagelijkse routine van huiswerk maken en het plannen ervan. Daarnaast merken 

wij in de lessen dat leerlingen niet altijd de stof beheersen die zij zouden moeten beheersen om dit 

schooljaar voldoende resultaten te kunnen behalen. Dientengevolge hebben wij de ke uze gemaakt 
voor ondersteuning op twee gebieden, nl. studievaardigheden en steunlessen per vak.  

Wij zijn op dit moment bezig de plannen voor ondersteuning uit te werken. Daarbij gaan wij 

samenwerken met een externe organisatie. Zoals het er nu naar uitziet, gaat de uitvoering van deze 

ondersteuning eind november van start. Er zal gewerkt worden in drie periodes van ongeveer 6 

weken. Mentoren, vakdocenten en ouders kunnen leerlingen opgeven. Vervolgens zullen wij, indien 

nodig op basis van capaciteit, een prioritering in de indeling van de leerlingen aanbrengen. Zodra wij 

het logistieke proces uitgewerkt hebben, zult u nader bericht worden over de praktische details.  

Kluissleutels inleveren havo en vwo vanaf klas 2 

 

Vanaf dit schooljaar hebben alle mavoleerlingen een nieuw kluisje kunnen huren. Een sleutel is 

daarvoor niet meer nodig. Openen gaat d.m.v. een app of met hun schoolpas. De ervaringen tot nu 

toe zijn heel goed. 

Ook in de nieuwbouw komen deze mooie kluisjes. In de kerstvakantie krijgen alle leerlingen 

van havo en vwo vanaf klas 2 ook de gelegenheid om een nieuwe kluis te huren en de app te 
downloaden. Meer info hierover volgt later. 



Wel is het van belang dat de (liefst alle 2) sleutels van de oude kluisjes ingeleverd worden. Van  7 t/m 

10 december moet het kluisje leeg en schoongemaakt worden en mogen de sleutel(s) worden 

ingeleverd bij het inleverpunt in de gymzaal en het studiehuis. Leerlingen die voor die tijd hun 
kluissleutels al willen inleveren (graag zelfs!) kunnen dit doen bij de receptie.  

Leerlingen die een kluisje hebben op de Mispel moeten zorgen dat hun kluisje leeg en schoon is voor 

de kerstvakantie. Sleutels inleveren is voor hen niet aan de orde, aangezien deze kluisjes een 

cijferslot hebben.  

Online lessen via MS Teams 

 

We krijgen regelmatig te horen dat een leerling vanuit huis niet kan inloggen bij een online les.  

Hierbij sturen we nogmaals een handleiding ter verduidelijking en om te zorgen dat er ingelogd kan 
worden. 

Online lessen via MS Teams II 

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), 

We krijgen regelmatig te horen dat een leerling vanuit huis niet kan inloggen bij een online les.  

Hierbij sturen we nogmaals een handleiding ter verduidelijking en om te zorgen dat er ingelogd kan 
worden. 

Lessen volgen vanuit huis 

Leerlingen moeten binnen MS Teams op twee plekken kijken of ze kunnen deelnemen aan een 

online les (zie uitleg hieronder). Hierbij is methode 1 leidend. Methode 2 kan alleen als een docent 

http://www.clv.nl/Portals/0/OpenContent/Files/2023/Online_lessen_via_MS_Teams_II-1.pdf


zijn lesrooster in MS Teams heeft gezet, maar aangezien MS Teams geen roosterwijzigingen e.d. 
meeneemt gebruiken de meeste docenten dit niet. 

Methode 1:  Kijk in het team van het vak dat je hebt. Vanuit de chat kun je deelnemen aan de 

vergadering (vergadering staat niet in de agenda!). 

 

Methode 2: 

De docent heeft een (herhaal) afspraak aangemaakt in de agenda. 

De leerling kan vanuit de agenda direct zien dat een online les actief is.  



 

Voorlichtingsavond ouders leerlingen groep 7 en 8 

 

Dinsdag 24 november 2020 vanaf 19:00 uur vindt digitaal onze voorlichtingsavond plaats voor 

ouders en verzorgers van leerlingen in groep 7 en 8. Via een webinar presenteren wij onze school en 
de mogelijkheden die wij uw zoon of dochter kunnen bieden. 



De webinar is 24 november te bekijken op onze website. We zorgen ervoor dat hij voor iedereen 

toegankelijk is. Inschrijven is niet nodig. Tijdens de webinar is het mogelijk om vragen te stellen in 

een algemene chat. Na de presentatie heeft u ook de mogelijkheid om uw vragen persoonlijk aan 
ons te stellen. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

19.00u start webinar 1 (deelnemen vanaf 18:45) 

19.20u start livechat met mentoren/afdelingsleiders 

20.00u start webinar 2 (deelnemen aan webinar vanaf 19:45) 

20.20u livechat met mentoren/afdelingsleiders 

21.00u einde voorlichtingsavond 

Nieuwbouw en oplevering 

 

In maart 2019 begon de sloper. In september 2019 werd het terrein overgedragen aan de bouwer. In 

die periode waren het terrein en het gebouw niet van ons, maar moest ook de opdrachtgever 

toestemming vragen om het bouwterrein te mogen betreden. Vanaf 12 november, het einde van de 

middag, is dat voorbij. Om 10.30 start de oplevering en zodra deze is afgerond, beschikken we over 

de sleutels van ons nieuwe gebouw! Daarna zal de bouwer de lijst met geconstateerde punten nog 

moeten afwerken, maar grote klussen horen daar niet meer in te zitten, na de vooroplevering en 

opgemaakte testrapporten. 

https://login.clv.nl/Groep7-8/Kennismakenenoriënteren/Voorlichtingsavond.aspx


Enkele impressies 

Over smaak valt niet te twisten. Wij zijn van mening dat het nieuwe gebouw er prachtig uit komt te 

zien, zowel van binnen als van buiten. Aan de noord- en de zuidkant zijn de contouren van het oude 

gebouw nog te zien in het strakke ritme. Aan de voor- en de achterkant heeft de architect juist 

gespeeld met de breedte en de plek van de ramen, als contrast. Mocht het u nog niet opgevallen zijn, 

mede doordat er nog tijdelijke lokalen voor staan: het mavogebouw is van buiten geschilderd, in 

kleuren die passen bij de nieuwbouw. Zo horen beide gebouwen straks bij elkaar.  

Van binnen vallen direct de prominente brede tribunetrappen op van 0 naar 1 en van 1 naar 2, in 

een opvallende en toch rustgevende kleur. Het grote atrium, door de architecten vergeleken met 

een plein in een Italiaanse stad, met trappen, balkons en hoogteverschil, baadt in het licht doordat 

de zaagtanddaken het noorderlicht binnen laten komen. Er zijn zoveel akoestische maatregelen 

genomen dat er in het geheel geen sprake is van een galm-effect; dat is maar goed ook als er straks 
meer dan duizend bewoners zijn. 

De lokalen komen bijna allemaal uit op een leerplein dat zo wordt ingericht dat leerlingen daar 

zelfstandig kunnen werken, individueel of in groepen. In de lokalen is gespeeld met enkele 

pastelkleuren, op de vloer of op een wand. Straks is nergens meer te zien dat er delen van de oude 

betonconstructie zijn blijven staan, behalve op één plek: we laten op de eerste plek een van de oude 
kolommen bewust in oude staat. 

Meer foto’s en artist impressions kunt u vinden op www.clvbouwt.nl. 

AVG toestemming 

 

Momenteel zijn wij via een nieuwe functionaliteit in Magister bezig om de toestemmingen omtrent 

AVG te opnieuw verzamelen. 

http://www.clvbouwt.nl/


Ouders krijgen, wanneer zij inloggen in Magister een pop-upscherm met daarin het verzoek om 
toestemming aan te vinken voor: 

• schoolfotograaf 

• social media 

• beeldmateriaal intern 

• adresinfo aan onderwijsrelaties 

• GGD 

Wij verzoeken u, de ouder, dringend dit pop-upscherm niet te negeren en de toestemmingen in te 

vullen, zodat wij uw actuele wens betreffende AVG helder hebben. 

U kunt uw toestemmingen te allen tijde wijzigen door te klikken op het leerling icoontje linksonder 

in het menu van Magister en vervolgens op “gegevens van {naam kind}” te klikken > Toestemming 
gebruik gegevens. 

Mocht u uw inloggegevens voor Magister niet meer weten, dan kunt u een mail sturen 

naar website@clv.nl. 

Applicatiebeheer CLV 

Onderzoek naar bewegen en leefstijl op het CLV 

 

Het CLV loopt als Gezonde School en als Sportiefste school van Nederland vooraan in het verbinden 

van bewegen met leefstijl. Voldoende bewegen hoort bij een gezonde leefstijl. Niet alleen met de 

talentrichting Sport, Highschoolsport en keuzes voor LO2/BSM krijgen CLV leerlingen ruimte om 

meer te bewegen en te leren over bewegen. Ook tijdens reguliere lesuren BO en LO wordt sport en 

bewegen verbonden met kennis over gezond leven en de positieve effecten van voldoende bewegen 

op welbevinden en presteren. Elke jaar weer zien wij dat veel scholieren met de overgang naar de 

middelbare school juist minder gaan bewegen. Dat is niet wat wij hopen en wat goed en gezond is 

mailto:website@clv.nl


voor jongeren. Inzicht in de gevolgen van een nieuwe schoolomgeving, nieuwe 

verantwoordelijkheden en een veranderend sociaal netwerk van vrienden, klasgenoten en docenten 

geeft kennis over waarom jongeren juist minder gaan bewegen. Die kennis helpt ons als CLV, bij het 

vinden van een aanpak op maat en het opstellen van passende onderwijs beweegprogramma ’s die 
jongeren stimuleren en uitdagen om te gaan of te blijven bewegen. 

Wij zijn daarom enthousiast dat we mogen deelnemen aan het: Onderzoek naar het beweeggedrag 

van kinderen in de overgang naar het voortgezet onderwijs uitgevoerd vanuit het Behavioural 

Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen en de HAN Academie Sport & Bewegen 

binnen het onderzoeksproject TRansition Into Active Living (TRIAL).  Voor dit onderzoek wordt 

van brugklasleerlingen twee jaar lang hun sport- en beweeggedrag, de individuele factoren en hun 

sociale activiteiten bijgehouden. Deze onderzoeksgegevens worden uiteindelijk gebruikt om een 
brug tussen praktijk en theorie te slaan. 

Het onderzoek heeft een uniek interdisciplinair karakter. Inzichten uit pedagogische wetenschappen, 

sociologie, psychologie en datawetenschap worden gecombineerd. Bij het onderzoek zijn tevens 
andere kennisinstituten en tal van maatschappelijke partners betrokken.   

Meer informatie over het onderzoeksproject kunt u hier vinden. 

Bereikbaarheid CLV met de bus 

 

De Kerkewijk in Veenendaal wordt vanaf begin mei 2020 tot eind 2021 opnieuw ingericht. Het gaat 

om het gedeelte tussen de kruising Industrielaan / t' Goeie Spoor en de Middellaan. Verschillende 

http://www.ru.nl/activeliving/onderzoek/


buslijnen zullen tijdens de werkzaamheden een aangepaste dienstregeling ri jden en haltes binnen 
Veenendaal vervallen. 

Welke dienstregelingen dit betreft en welke bushaltes vervallen kunt u vinden op de website 

van Syntus. 

https://www.syntusutrecht.nl/nl-nl/reisinformatie/veenendaal

