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Wij gaan weer naar school! 

Vanaf gisteren, 2 juni, mogen we de leerlingen weer in ons schoolgebouw verwelkomen. 

We zijn van start gegaan zoals we u in het vorige bulletin berichtten. Dus in groepjes van 

6-8 leerlingen per lokaal, de rest via Teams thuis. Over het algemeen is de start goed 

verlopen. De meeste leerlingen hielden zich goed aan de afspraken die we vooraf gemaakt 

hebben. We willen u vragen om deze afspraken thuis ook steeds bespreekbaar te maken. 

Een enkele keer merken we dat een leerling het lastig vindt om de aanwijzingen van het 

personeel op te volgen. U zult begrijpen dat dat in deze tijd echt uit den boze is. We vragen 

speciale aandacht voor de anderhalve meter-regel. In de praktijk zien we dat leerlingen 

het moeilijk vinden om anderhalve meter afstand te houden, hoe vaak het ook gezegd 

wordt. Deels begrijpelijk, ze hebben elkaar lang niet gezien, maar het is wel noodzakelijk 

dat iedereen zich aan deze regel houdt.  

Het lesgeven in Teams met 6-8 leerlingen in de klas en 12-14 leerlingen thuis, is een 

behoorlijke uitdaging. Al onze docenten zijn geschoold en doen hun uiterste best om het 

geleerde in de praktijk toe te passen. En zoals bij alle nieuwe dingen, lopen we hier ook 

tegen zaken aan waar we iets mee willen doen. Er zijn bijvoorbeeld op piekmomenten 

soms wifi-problemen. Ook de gedragsregels binnen Teams, moeten voor elke leerling goed 

duidelijk zijn. Zo heeft iedereen in principe zijn microfoon uit, tenzij de docent zegt dat hij 

aan mag. Over het algemeen gaat het, net zoals in de ‘oude situatie’ goed als de leerlingen 

zich houden aan de gemaakte afspraken. Dat blijkt niet altijd te lukken. In voorkomende 

gevallen, gaan we met leerling en ouders in gesprek om het belang te benadrukken van 

het naleven van de afspraken, vooral nu we met iets nieuws bezig zijn. Onderstaande 

punten zijn goede bespreekpunten met uw zoon/dochter: 

• In principe staat je microfoon en je camera uit tijdens de online lessen tenzij jouw 

docent iets anders aangeeft. 

• Als de docent een slechte verbinding heeft of jijzelf, wacht dan rustig even af tot 

de verbinding weer wat beter is. 

• Als je een vraag hebt over de lesstof, stel die dan op de chat. De docent kan dan 

lezen wat jouw vraag is, en kan hier dan nog later op terugkomen.   

• Gebruik de chat alleen voor vragen aan de docent.  

• We gaan ervan uit dat iedereen enorm zijn best doet, maar als het even niet lukt 

qua gedrag dan kan een docent je uit de les verwijderen. Het is de bedoeling dat 

je die les dan niet meer zelf deelneemt. 

 

Tot slot kondigen we aan dat we het ouderbulletin vanaf nu niet meer wekelijks standaard 

op de woensdag laten verschijnen. Uiteraard brengen we u op de hoogte van belangrijke 

informatie, maar dat doen we dan op de momenten dat het van belang is. Voor ons blijft 

voorop staan, dat we willen samenwerken in de relatie leerling-ouders-school. We hebben  
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ook de afgelopen periode goed contact met elkaar gehouden over de gevolgen van de crisis 

waarin we zitten voor het onderwijs aan uw zoon/dochter. We willen u daarvoor hartelijk 

danken en wensen u samen met uw kind succes in de laatste schoolweken.  

Terugbetaling van activiteiten-geld 

Door de Coronacrisis hebben we de afgelopen weken/maanden veel geplande activiteiten 

helaas moeten afgelasten. Dit is heel spijtig natuurlijk, maar helaas is het niet anders. Het 

is ons gelukt om een deel van de gemaakte kosten terug te krijgen. De annuleringskosten 

die we hebben moeten betalen, nemen wij als school voor onze rekening.   

 

Dit betekent voor u dat wij in de loop van de maand juni het geld dat u betaald heeft voor 

de volgende activiteiten terug gaan betalen: 

- Leerjaar 1: Walibi + excursie 

- Leerjaar 2: excursie naar Vinkeveen 

- Leerjaar 3: excursie Ardennen 

- Leerjaar 4: Walibi, schoolfeest en buffet eindexamenkandidaten 

  

De meeste klassen hadden voor de schoolsluiting al een mentoruitje gehad. Voor die 

klassen die nog geen mentoruitje hebben gehad, worden het bedrag dat u daarvoor heeft 

betaald ook teruggestort op uw rekening. Ook dit zal voor het einde van het schooljaar zijn 

afgehandeld.  

Als er nog een bedrag open staat dat u nog moest betalen, dan brengen we dit bedrag in 

mindering op de terugbetaling.   

Uitslag eindexamens 4 juni 

Morgen, donderdag 4 juni, is het dan eindelijk  zover: onze eindexamenkandidaten horen 

officieel of ze geslaagd zijn.  

Nadat de mentor tussen 10:00 en 11:00 gebeld heeft, worden de leerlingen tussen 13:00 

en 16:30 uur op school verwacht om de voorlopige cijferlijst te controleren en te 

ondertekenen. Bij de organisatie rond dit tekenmoment wordt er uiteraard rekening 

gehouden met de anderhalve meter richtlijnen die vastgesteld zijn door het RIVM. Hierbij 

is het belangrijk dat de leerlingen niet eerder of later naar school komen dan het tijdvak 

dat is doorgegeven door de mentor. Het duurt ongeveer 15 minuten. De leerlingen krijgen  
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naast een vlag die buiten opgehangen kan worden om iedereen te laten weten dat ze 

geslaagd zijn, ook de uitnodiging voor de diploma-uitreiking mee naar huis. Op de 

uitnodiging staat wanneer die plaats vindt.  

Contact met Connexxion 

In het vorige bulletin, hebben we opgeroepen om zoveel mogelijk met de fiets of lopend 

naar school te komen. Mochten er toch vragen zijn omtrent het openbaar vervoer van 

Connexxion dan roepen we u op om contact op te nemen met de klantenservice van 

Connexxion (www.connexxion.nl/klantenservice). Contact met 9292 kan ook, maar levert 

vaak niet de gevraagde informatie.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marc Teulings, directeur 

Viola Scheerder , Adjunct-Directeur  

http://www.connexxion.nl/klantenservice

