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NIEUWSBRIEF 19 januari 2022 
 

Informatie bestemd voor leerlingen, ouders(s)/verzorger(s) 
 
We zijn nog steeds blij dat de scholen open zijn. Helaas zien we ook dat inmiddels 
een flink aantal klassen thuis online onderwijs moet volgen. De richtlijnen ten aanzien 
van quarantaine veranderen regelmatig. Het zorgt voor onrust en onduidelijkheid en 
dat vinden we erg vervelend. We houden korte lijntjes met de GGD. We stemmen 
ook af met de twee andere scholen in de regio. 
Naar verwachting komen eind deze week nieuwe quarantaineregels voor scholen. 

We weten nog niet wat het gaat worden en houden jullie op de hoogte.  

We wensen alle leerlingen die thuis zijn sterkte, en beterschap als ze ziek zijn. 

 

Update besmettingen 12 t/m 18 januari 2022 

Klas Aantal leerlingen 

1M  1 

1MH 4 

1HV 2 

2M 7 

2H 3 

2V 1 

3M 3 

3H 14 

3V 1 

4M 6 

4H 23 

4V 16 

5H 29 

5V 18 

6V 8 
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Aanpassing online onderwijs periode 
In de brief van maandag 17 januari stond vermeld dat i.v.m. het hoge aantal 
besmettingen binnen een groep enkele klassen/jaarlagen tot aan de toetsweek 
online onderwijs zouden volgen. Na overleg met de GGD is besloten deze periode 
van online onderwijs in te korten naar een periode van 5 dagen. 
 

De collega’s, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van de betreffende 
klassen/jaarlagen worden geïnformeerd over hun klas- of jaarlaagspecifieke situatie. 
 

Ziek- en quarantainemeldingen in Magister  
Indien een leerling ziek is of vanwege de coronamaatregelen in quarantaine moet, 
dan kunt u als ouder uw zoon of dochter in Magister ziekmelden. Vriendelijk verzoek 
om dan bij de toelichting aan te geven of de leerling ziek is of dat hij of zij de lessen 
online kan volgen. In het laatste geval ook graag aangeven welke dagen uw zoon of 
dochter de lessen online zal volgen, zodat wij die alvast kunnen verwerken in onze 
aanwezigheidsregistratie.  
Wij zijn uiteraard als altijd telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0485-572032. 
Vóór 8:00 uur kunt u het antwoordapparaat inspreken. 
 

Online lessen 
Iedere dag wordt op een vast moment bepaald of er klassen/jaarlagen zijn die de 

volgende dag online onderwijs moeten krijgen. Ouders en leerlingen worden in dat 

geval hierover per mail geïnformeerd tussen 15:30 uur en 17:30 uur. 

De lessen online duren 40 minuten. Na iedere les hebben leerlingen 10 minuten 

pauze. 

Voelt uw kind zich niet prettig of veilig tijdens de online lessen? Neem dan snel 

contact op met de mentor van uw kind. 

Toetsweek 2 
De toetsweek (26 januari t/m 2 februari) gaat voor alle klassen en jaarlagen door 

volgens planning. Voor klas 4 t/m 6 gaan we deze (vooralsnog, en aangepast aan de 

maatregelen) organiseren op 1,5 meter afstand. De inhaaldagen staan gepland op 3, 

4, 7 en 8 februari. 

Aan docenten is gevraagd op dit moment zoveel mogelijk te herhalen/ te oefenen 

met de stof voor de toetsweek.   

 
Voor de leerlingen die online onderwijs volgen, gelden de volgende afspraken:  

• De zoomlessen zijn verplicht (er zijn geen zoomlessen LO, BV, PO en prof).  

• De link staat altijd op dezelfde plek klaar, bij het huiswerk in Magister. 

• De docent controleert aanwezigheid en noteert deze in Magister. Bij twijfel aan 

aanwezigheid, zal de docent de leerling als absent ongeoorloofd noteren en 

volgen er sancties. 

• Leerlingen zetten hun camera aan. 

• Aanmelden in Zoom doe je met je eigen voor- en achternaam. 

• Er mogen geen schermopnames of screenshots worden gemaakt. 

• Je zit op een rustige werkplek zonder veel geluid op de achtergrond. 
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• De spullen die leerlingen nodig hebben voor de les liggen klaar. 

• Als je problemen hebt je laptop of met internet, neem dan contact op met je 

mentor. 

3 HAVO/VWO Profielkeuze: show & voorlichtingscarrousel 
Op 26 januari bezoekt 3HAVO online een profielkeuzeshow vanuit de HAN. Deze 
wordt door de HAN digitaal (via Teams) gegeven. 
De leerlingen krijgen een interactieve show te zien waardoor ze nog meer te weten 
komen over de profielen die ze na 3 HAVO kunnen gaan kiezen. De mentor (of een 
vakdocent) zal hierbij aanwezig zijn. Lokaalindeling en tijd komen in de 
Magisteragenda. 
 
Op 28 januari (HAVO) en op 1 februari (VWO) is er een voorlichtingscarrousel voor 
de vakken die ze in de bovenbouw (kunnen) krijgen. Deze voorlichting wordt 
gegeven door onze collega’s die de vakken geven in de bovenbouw. De leerlingen 
volgen deze voorlichting via Zoom. In hun agenda in Magister staan volgende week 
de linkjes. 
 

Capaciteitstoetsen NPO 
In klas 1 en 2 wordt tijdens en in de twee weken na de toetsweek een aantal extra 

toetsen afgenomen in het kader van het NPO (Nationaal Programma Onderwijs, voor 

herstel en ontwikkeling van het onderwijs na Corona). Dit zijn toetsen waar niet voor 

geleerd hoeft te worden en er volgt ook geen cijfer dat meetelt. Eerder is daarover 

bericht in de Nieuwsbrief van 1 december. 

De uitkomsten zijn echter wel relevant voor het onderwijs dat we de komende tijd 

verzorgen voor leerlingen. Deze algemene vaardigheidstoetsen meten hoe de 

vaardigheden van leerlingen vorderen die in coronatijd op school zijn gekomen, 

zowel op het gebied van taal, rekenen, leervaardigheden als welbevinden. De 

uitkomsten gebruiken wij om ons aanbod in mentor- en flexlessen waar nodig aan te 

passen en leerlingen extra te ondersteunen indien nodig.  

De meeste leerlingen zullen tijdens de toetsen minder tijd nodig hebben dan 

ingeroosterd staat, het is daarom handig om leer- of leeswerk mee te nemen voor na 

de toets. 

Personeelswisselingen 
Anne de Keizer is nog afwezig. Helaas is het nog niet gelukt om een vervanger te 
vinden voor deze lessen. Tot aan de toetsweek worden bij alle klassen enkele lessen 
gegeven door de collega's Nederlands zodat in alle klassen de toetsstof besproken 
is. 
 

Extravaganza 
Zoals de zaken nu lopen, kan Extravaganza niet doorgaan in de huidige vorm half 

februari. Omdat leerlingen toch graag live spelen, wordt de datum verzet naar april. 

We hopen dat de Extravaganza dan wel door kan.  

 

Extravaganza: 20 en 21 april  Noteer deze data alvast in de agenda. 
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HOUD MOED EN BLIJF GEZOND 
 

 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Alice Geerdink – conrector mavo – brugklas m/h 
Ellen van der Straaten – conrector h/v onderbouw 
Leonne Keulen – conrector h/v bovenbouw 
Nienke Nagelmaeker – conrector onderwijs 
Lisette Verstegen – waarnemend rector 

 
Week 4 en 5 uit de jaarplanner 

Maandag 

24 jan. 

Dinsdag 

25 jan. 

Woensdag 

26 jan. 

Donderdag 

27 jan. 

Vrijdag 

28 jan. 

 

Examenklassen  

Facultatieve 

lessen 

Minirooster 

Examenklassen  

Facultatieve lessen 

Klas 1 

Start 

Far/Sova training 

elke dinsdag 

 

Toetsweek 2 

3H (online) 

HAN-dag  

Toetsweek 2  

 

 

 

Toetsweek 2 

3H (online) 

Voorlichting 

nieuwe vakken 

(13:30 – 16:00) 

 

 

Maandag 

31 jan. 

Dinsdag 

1 feb. 

Woensdag 

2 feb. 

Donderdag 

3 feb. 

Vrijdag 

4 feb. 

Toetsweek 2 

 

Toetsweek 2 

 

Groep 8 

basisschool 

Proefles sportklas 

 

3V (online) 

Voorlichting 

nieuwe vakken 

(13:30 – 15:00) 

Toetsweek 2 

voor bovenbouw 

Bovenbouw h/v 

(vrijwillig) 

Biologie 

olympiade 

Inhaaldag 

voor bovenbouw 

Inhaaldag 

voor bovenbouw 

 

 


