
Update 20 april 2021 

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

Het is alweer enige tijd geleden sinds de laatste update. Graag informeer ik jullie over de 

ontwikkelingen van de laatste tijd en een aantal zaken die gaan komen. 

Corona 

Sinds de laatste update is verschenen, zijn er vanuit de Rijksoverheid geen wijzigingen 

gekomen over de manier waarop we het onderwijs kunnen verzorgen. Het aantal besmettingen 

bij leerlingen is relatief beperkt gebleven. Er is een keer een klas een week naar huis gestuurd 

omdat er te veel besmettingen in die klas waren. Onder medewerkers is het aantal 

besmettingen nagenoeg nul gebleven. Daardoor konden de geplande lessen grotendeels 

doorgaan. 

We hebben de indruk dat de leerlingen het heel fijn vinden om weer op school te kunnen zijn. 

En natuurlijk is het voor ons ook fijn iedereen weer op school te kunnen zien. Het kost 

iedereen wel veel moeite om in de hybride situatie te werken. Leerlingen zitten deels thuis, 

deels in de klas. Het is niet altijd makkelijk om geconcentreerd te blijven. Docenten jongleren 

met digitale tools tussen de klas en de huiskamer. We kunnen niet wachten tot we weer 

normale schooldagen kunnen draaien. 

Zelftesten 

Vanaf deze week wordt het voor alle scholen in het voortgezet onderwijs mogelijk om 

leerlingen en medewerkers via een zelftest op het coronavirus te testen. Zo worden 

coronabesmettingen sneller opgespoord en kunnen verdere uitbraken zoveel mogelijk worden 

voorkomen. Het gebruik van de zelftest is extra naast alle maatregelen die al gelden op 

school, zoals handen wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes. Meedoen aan 

een zelftest is altijd vrijwillig. Later deze week ontvangt iedereen nadere informatie over het 

gebruik van de zelftesten. 

Nieuwbouw Leer- en Sportpark 

De ontwikkeling van het Leer- en Sportpark aan de overkant van onze hoofdlocatie aan de 

Raadsgildenlaan is in volle gang. Zoals jullie dagelijks kunnen zien, gaat het hard met de 

bouw van het nieuwe brugklasgebouw en het vmbo-gebouw. De verwachting is dat de 

nieuwbouw deze zomer opgeleverd zal worden, waarna de gebouwen met ingang van het 

komend schooljaar in gebruik genomen kunnen worden. 

Terreinaanleg en de gevolgen daarvan 

Na de meivakantie (10 mei) wordt er ook een begin gemaakt met het inrichten van de 

terreinen rond de nieuwbouw en de hoofdlocatie. Belangrijkste aandachtspunt is dat de 

Robijnlaan, de weg voor de hoofdlocatie langs, gaat verdwijnen. Deze straat wordt onderdeel 

van het centrale gebied tussen de nieuwbouw en de hoofdlocatie in. Dat betekent dat er geen 

gebruik gemaakt kan worden van de bekende toegangswegen en ingangen naar de school. Er 



is een plan ontwikkeld waardoor iedereen via andere wegen en ingangen toch de bestaande 

locaties veilig kan bereiken. Onderstaand hebben we alles op een rijtje gezet. 

Toegang tot locatie Raadsgildenlaan 1 (de hoofdlocatie) 

Leerlingen kunnen vanaf 10 mei 2021 de locatie aan de Raadsgildenlaan 1, via het 

schoolplein achter, op drie manieren bereiken: 

1. De handigste route is via de Buitenwoellaan, Zilverlaan, Steenstraat, Goudlaan 

richting de Amethistlaan. Via de brug kun je vervolgens de school vervolgens 

bereiken (zie bijgevoegde plattegrond). 

2. Route 2 loopt via de Langeleegte, Robijnlaan, Amethistlaan. Via de brug kun je de 

school bereiken (zie bijgevoegde plattegrond). 

3. Voor leerlingen die vanaf het vmbo-huis aan de Raadsgildenlaan 11 lopend naar 

Raadsgildenlaan 1 gaan, wordt een looproute aangegeven (ingang langs het 

ketelhuis/zie bijgevoegde plattegrond). 

Vanwege de beperkte ruimte in de wijk adviseren wij leerlingen zoveel mogelijk op de fiets 

naar school te gaan. Leerlingen kunnen hun fiets stallen op het schoolplein achter het 

schoolgebouw, op de daarvoor aangegeven plaats. 

Toegang tot locatie Raadsgildenlaan 11 (het rode gebouw) 

Leerlingen kunnen vanaf 10 mei 2021 de locatie aan de Raadsgildenlaan 11 bereiken via de 

Buitenwoellaan, rotonde richting Raadsgildenlaan (zie bijgevoegde plattegrond). 



 

Examens 

De centraal schriftelijke examens zijn in de gymzalen op Raadsgildenlaan 1. De toegang naar 

de gymzalen is op het schoolplein achter duidelijk aangegeven. De digitale examens vmbo 

zijn op Pinksterstraat 26. 

Sport 

Voor alle deelscholen zullen de sportlessen vanaf 10 mei 2021 centraal plaatsvinden op de 

sportvelden achter Raadsgildenlaan 1. 



Parkeren 

Medewerkers maken vanaf 1 februari al gebruik van de tijdelijke parkeerplaats aan de 

zuidzijde van het stadion. Deze is duidelijk aangegeven met borden. De zuidzijde is te 

bereiken vanaf de Langeleegte. Het dringende verzoek aan iedereen is om deze parkeerplaats 

te gebruiken en de auto niet in de omliggende wijken te parkeren 

Vertrouwenspersonen 

Binnen onze school zijn twee vertrouwenspersonen beschikbaar voor de behandeling van 

klachten. Dit zijn mw. Naomi Smit (n.smit@winklerprins.nl) en dhr. Peter Pentinga 

(p.pentinga@winklerprins.nl). Om meer bekendheid te geven aan de vertrouwenspersonen en 

wat zij voor ouders, leerlingen en medewerkers kunnen betekenen, hebben de 

vertrouwenspersonen onlangs een voorlichtingsfilm gemaakt. Hierin stellen zij zich voor en 

leggen ze uit wie ze zijn en wat hun rol is, hoe zij vindbaar zijn voor leerlingen. De beide 

vertrouwenspersonen werken op Raadsgildenlaan 1 en 11 en zijn daardoor makkelijk te 

vinden voor iedereen op die locaties. Voor leerlingen op de locatie Pinksterstraat (lokaal PS 

0.05) houden de vertrouwenspersonen inloopspreekuren. Hiervoor hoeft geen afspraak te 

worden gemaakt. De inloopspreekuren zijn op dinsdag 10.45 – 11.45 uur en donderdag 14.40 

– 15.30 uur. 

Studieweek voor examenleerlingen 

Voor examenkandidaten organiseren wij een studieweek in de eerste week van de 

meivakantie. Alle examenleerlingen kunnen zich op school voorbereiden op hun examens, 

zelfstandig of met begeleiding. Onze ervaring is dat alle aanwezige leerlingen hetzelfde doel 

hebben, wat enorm stimulerend werkt voor het studeren. Docenten en studenten zijn aanwezig 

om te helpen met de leerstof. Leerlingen schrijven zich in voor de verschillende blokken, en 

kiezen met welk vak ze aan de slag gaan. Zelfstudie in een stilteruimte hoort ook bij de 

mogelijkheden. 

Mr Chadd 

Om leerlingen extra ondersteuning te bieden bij het maken van huiswerk en het studeren, 

hebben we een abonnement op Mr. Chadd aangeschaft. Dat betekent dat leerlingen die zich 

aanmelden gratis gebruik kunnen maken van dit platform. Mr. Chadd is een app (via 

smartphone, tablet en computer) waarop leerlingen bijles en begeleiding krijgen. Ze kunnen 

vragen stellen voor alle vakken en worden geholpen door coaches. Deze coaches zijn allemaal 

universitaire studenten die zijn gescreend op vakinhoudelijke kennis, maar ook op didactische 

vaardigheden, zoeksnelheid en typesnelheid. 

Als uw zoon/dochter hiervan gebruik wil maken, kan hij/zij zich opgeven voor een 

abonnement via de link activiteiten op de Magister website (inloggen via de computer). 

Aanmelding kan tot uiterlijk 2 mei. 

Na aanmelding krijgt de leerling via schoolmail en teams bericht over de procedure. 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Elk jaar vragen wij aan ouders de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage staat al vele jaren 

op € 50. Gelukkig blijken nagenoeg alle ouders bereid deze bijdrage aan te school over te 

https://www.youtube.com/watch?v=FsIpdpwXFWA
https://www.youtube.com/watch?v=FsIpdpwXFWA
https://winklerprins.nl/echt-wp/studieweek-voor-eindexamenkandidaten/


maken, al dan niet met ondersteuning van onze financiële coaches en Stichting Leergeld. In 

dit coronajaar zijn een aantal activiteiten niet doorgegaan. We hebben daarom besloten een 

deel van de betaalde vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar terug te betalen. Concreet 

betekent dat dat de ouders die dit schooljaar de volledige vrijwillige ouderbijdrage aan de 

school hebben betaald, een bedrag van € 20 tegemoet kunnen zien. Bij een lagere betaling van 

de vrijwillige ouderbijdrage wordt de € 20 naar rato aangepast. We doen ons best het bedrag 

voor eind mei terug te storten. 

Nieuws vanuit de ouderraad  

De ouderraad van Winkler Prins weet als geen ander dat het een lastige tijd is voor jongeren. 

De mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en ontspanning te zoeken zijn beperkt. Maar lezen 

kan nog steeds! Even met een boek in een andere wereld stappen is een fijne afleiding. 

Daarom heeft de ouderraad boekenleggers voor alle leerlingen gemaakt die uitgedeeld worden 

op school. "We worden als ouderraad door de school goed op de hoogte gehouden over de 

organisatie en aandachtspunten in en na deze coronatijd," vertellen de ouders die zitting 

hebben in de raad. "Als ouderraad stellen we ook vragen aan de organisatie van de school die 

niet door een mentor beantwoord kunnen worden. Op deze manier praten we mee over het 

reilen en zeilen op school. Om als ouderraad goed te kunnen functioneren zijn we op zoek 

naar enthousiaste ouders die ons willen komen versterken. Betrokkenheid van ouders is goed 

voor de leerlingen en de school. Samen staan we sterk!" Aanmelden of informatie opvragen 

kan via mailadres ouderraad@winklerprins.nl. 

Tot slot 

Het is moeilijk voorstelbaar dat we al meer dan een jaar te maken hebben met de gevolgen 

van de Covid-19 pandemie. De meivakantie staat alweer voor de deur. Daarna start het 

centraal examen en voor je het weet is het zomervakantie. We weten op dit moment niet of er 

vanuit de Rijksoverheid nog aanpassingen gaan komen voor de periode na de meivakantie. 

Mocht dat zo zijn, dan informeren wij jullie daarover in de week van 10 mei t/m 13 mei (dus 

niet tijdens de meivakantie). Dat betekent dat we na de meivakantie beginnen met het rooster 

zoals dat voor de meivakantie gold. 

Voor nu wens ik iedereen een fijne vakantie en vooral onze examenleerlingen veel succes met 

het examen. 

Met vriendelijke groet, 

Ferdinand Vinke 

Bestuurder 

 


