
Update 16 februari 2021 

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

We zijn alweer een paar weken verder en de voorjaarsvakantie staat voor de deur. De huidige 

lockdown geldt in ieder geval nog tot 1 maart. We gaan dus voorlopig door in de huidige 

situatie waarbij een groot deel van de leerlingen online les heeft en een aantal specifieke 

groepen fysiek onderwijs ontvangt. Graag informeer ik jullie over een aantal zaken die spelen. 

Voortgang online lessen 

Het gaat goed in de online lessen. Kort na de kerstvakantie moesten docenten en leerlingen 

even de juiste balans vinden, maar ondertussen is iedereen goed op elkaar ingespeeld en lopen 

zaken naar behoren. Leerlingen doen over het algemeen goed mee, al merken we dat iedereen 

wel weer toe is aan gewoon les op school. 

Aandacht voor welbevinden van leerlingen 

Terwijl het online lesgeven steeds beter gaat, komt er ook meer aandacht voor de sociaal-

emotionele effecten van de coronacrisis, het thuisonderwijs, de avondklok en dergelijke voor 

de leerlingen. Het gebrek aan fysieke interactie tussen leerlingen trekt een zware wissel op 

hun welzijn en brengt voor veel jongeren onzekerheid, stress en spanningen met zich mee. 

Met de meerderheid van de leerlingen gaat het goed, maar tegelijkertijd maken we ons zorgen 

over een groep leerlingen die minder goed in beeld is en die mogelijk eenzaam en somber is, 

of geïsoleerd raakt. 

We doen ons uiterste best om in contact te blijven met alle leerlingen, niet alleen wat betreft 

de voortgang van de leerstof, maar ook met betrekking tot hun mentale welzijn. Zo wordt in 

verschillende deelscholen door de mentoren aan de hand van een vragenlijst gevraagd naar de 

ervaringen van leerlingen. Ook wordt er in de lessen en in de persoonlijke contacten tussen 

leerlingen en medewerkers veel aandacht besteed aan de mentale gezondheid door actief te 

vragen naar gevoelens en belevenissen. Hierdoor proberen we te achterhalen wat er bij 

leerlingen speelt en wat zij nodig hebben, bijvoorbeeld in de vorm van aanvullende 

ondersteuning. We weten en zien niet alles en hopen dan ook dat in de driehoek leerling-

ouder-school we elkaar weten te vinden wanneer dat nodig is. We hopen op deze manier 

iedereen goed door de lockdown heen te loodsen. 

Online webinar 'Mentale gezondheid'  

De coronacrisis en de maatregelen die daaruit voortkomen raken ons allemaal. Jongeren 

hebben hier over het algemeen nog meer last van dan volwassenen. Een aantal medewerkers 

van onze school heeft over dit onderwerp een webinar ontwikkeld voor ouders/verzorgers. In 

het webinar wordt uitgelegd waarom deze periode voor pubers extra belastend is, waarom dat 

het leren in de weg kan gaan zitten en hoe school en ouders/verzorgers daar op kunnen 

inspelen. Er worden praktische tips gegeven en er is ruimte voor het stellen van vragen. Wij 

bieden dit webinar graag aan de ouders/verzorgers aan.  



Het webinar wordt gegeven in de week na de voorjaarsvakantie. Informatie over aanmelden 

volgt. Mocht het aantal aanmeldingen te hoog worden, dan kan het zijn dat we het webinar 

nogmaals aanbieden. 

Winterschool/Mr. Chadd 

De eerste ronde Winterschool is voor de kerstvakantie afgesloten. Het was de bedoeling om 

de tweede periode van de Winterschool op 12 februari te starten. Helaas kon dit vanwege de 

verlengde lockdown niet doorgaan. Aangezien het nog niet duidelijk is wanneer de 

Winterschool weer van start kan gaan, bieden we alle leerlingen die zich voor de tweede 

periode van de Winterschool hebben aangemeld in ieder geval aan vier weken lang de 

mogelijkheid om gebruik te maken van Mr. Chadd, een instituut voor online 

huiswerkbegeleiding/schoolwerkhulp. Zij hebben alle kennis en expertise in huis om 

leerlingen goed te kunnen ondersteunen bij diverse vakken. Zo willen we ervoor zorgen dat 

leerlingen hun achterstanden kunnen wegwerken. 

Aanpassingen centraal examen 

Afgelopen najaar maakte de minister van OCW al bekend dat er versoepelingen komen voor 

de eindexamenleerlingen. Het CPSE van de beroepsgerichte vakken gaat naar het 

schoolexamen, en leerlingen kunnen twee keer examen afleggen in plaats van één keer. Nu 

komt daarbij de mogelijkheid voor leerlingen om na het afleggen van het volledige examen 

één niet-kernvakcijfer te mogen wegstrepen. Het cijfer komt wel op de examenlijst te staan. 

Hiermee wordt het behalen van het diploma voor de meeste leerlingen haalbaar.  

Eerder hadden wij al vastgesteld dat onze examenleerlingen over het algemeen goed op koers 

liggen. Zij hebben dit schooljaar nagenoeg alle lessen kunnen volgen. Het volledige overzicht 

van aanpassingen voor het eindexamen is te vinden via de volgende link: Meer aanpassingen 

in het centraal examen 2021 - VO-raad. 

Er volgt binnenkort vanuit de deelscholen nadere informatie over de aanpassingen in het 

centraal examen. 

Vervolg 

De strenge lockdown geldt voor het onderwijs in ieder geval tot 1 maart 2021. Dinsdag 23 

februari is er weer een persconferentie waarin het kabinet zal aangeven welke aanpassingen er 

vanaf 1 maart gaan gelden (en welke niet). De ervaring leert dat het ons wel wat tijd kost om 

deze aanpassingen goed te organiseren. In de week na de voorjaarsvakantie zullen wij jullie 

op de hoogte brengen van wat deze aanpassingen betekenen voor het rooster. Totdat we jullie 

hierover kunnen informeren, blijven we werken volgens het huidig geldende rooster. 

Tot slot 

Ik hoop jullie met deze update weer op de hoogte te hebben gebracht van de belangrijkste 

zaken die spelen op school. Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten. 

Tot slot wens ik iedereen een fijne voorjaarsvakantie toe. 

https://www.vo-raad.nl/nieuws/meer-aanpassingen-in-het-centraal-examen-2021
https://www.vo-raad.nl/nieuws/meer-aanpassingen-in-het-centraal-examen-2021


met vriendelijke groet, 

Ferdinand Vinke 

bestuurder 

 


