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Beste ouders/verzorgers en leerlingen,  
  
Wat vind ik het ontzettend fijn om de kinderen weer op school te zien. Een school 
zonder kinderen voelt als een strand zonder zee en zand. Het was voor leerlingen en 
ouders maar ook voor docenten best spannend om de drempel van Kagerstraat 1 
weer over te stappen. “Gewoon” open zijn we natuurlijk niet gezien alle 
aanpassingen die nodig zijn.  Een ‘spatscherm’, desinfectiezuilen, een mondkapje of 
gezichtsmaskers zijn inmiddels allemaal gesignaleerd op school. Naast deze 
beschermende maatregelen zijn er nog tal van zaken waar we rekening mee moeten 
houden. Aan sommige aanpassingen waren we al gewend, en soms behoeven 
zaken nog verdere aanpassing en hoogstwaarschijnlijk doemen er zaken op die nog 
onvoorzien waren.  
We staan dit jaar weer voor een grote uitdaging om samen het onderwijs vorm te 
geven en om praktische problemen op te lossen. Dat kan alleen als we constructief 
met elkaar in contact blijven. Want wat wel duidelijk is, is dat dit jaar nog onder geen 
beding “normaal” zal zijn en er onzekerheid en ook spanning leeft in allemaal 
gradaties en bij alle geledingen. De start heb ik persoonlijk als positief ervaren. Ik zie 
dat leerlingen het fijn vinden om weer naar school te kunnen komen, docenten zijn 
blij om weer in “echt” contact te staan met de leerlingen en ik geniet weer van het 
lesgeven en het leiden van de leukste afdeling van de school. Laten we er met elkaar 
een mooi jaar van maken! 
 
Alexandra Vleeming 
 
datumlijst 
 

16 sept Kennismakingsavond Ouders 4h en 5h 

23 sept Inhaalmoment schoolfotograaf 

Week 40 Pta wordt gepubliceerd 

7 okt Lesvrij voor alle leerlingen ivm organisatiedag 

8-14 okt 5h; toetsweek nul en pws dagen 

28 okt Excursie tweede kamer 5h 

10-12 nov Oriëntatie studie en beroep (leidse voorlichtingsavonden) 

23-24 nov Toetsweek 1 4h 5h 

25 nov Studieverlof, leerlingen les- toetsvrij 

26 nov-2 dec Toetsweek 1 4h 5h 

  

  

  
Een actuele en volledige datumlijst kunt u terugvinden op de website 



Ouderavonden 
Zoals aangekondigd vóór de vakantie zouden we u informeren over de 
ouderavonden. In overleg met de mentoren en de rest van de schoolleiding is ervoor 
gekozen om het aantal volwassenen binnen school op één moment zoveel mogelijk 
te beperken. We hebben ervoor gekozen om de ouders van 4 en 5 havo in de 
gelegenheid te stellen op school kennis te maken met de mentor. Dat betekent dat 
de ouderavonden in shifts zullen plaatsvinden waarbij 1 ouder per leerling kan 
komen. U ontvangt hiervoor een aparte uitnodiging via de mail. De informatie van 
deze ouderavond zal beschikbaar worden gesteld aan alle ouders. Als u niet in de 
gelegenheid bent te komen en graag persoonlijk in contact wilt komen met de 
mentor, de afdelingsmanager, de zorg-coördinator, de afdelingsleider of de decaan 
dan kunt u dit aangeven zodat we bijvoorbeeld via MSTeams een gesprek kunnen 
inplannen. 
 
 Dagelijkse gang van zaken in en rond het gebouw:  
1. De overdekte fietsenstalling is gedeeltelijk leeggehaald en is ingezet als extra 
overdekte pauzeruimte voor de leerlingen. De fietsenrekken zijn op het hoofdplein 
opgesteld.  
2. Na elke les en pauze klinken twee belsignalen, 5 minuten na elkaar. Bel 1 is voor 
de docenten; ze vertrekken dan naar het volgende lokaal. Bel 2 is voor de leerlingen.  
3. We werken met gescheiden pauzes voor de onderbouw en bovenbouw. 
4. In de pauzes gaan leerlingen naar de binnentuin, de nieuwe overdekte 
pauzeruimte, het plein of multicourt maar verblijven ze NIET in de gangen en zo min 
mogelijk in de aula of in de vide. De kantine is open voor de aanschaf voor een 
broodje. We verzoeken de leerlingen zoveel mogelijk om bij droog weer buiten te 
pauzeren. 
4. Als leerlingen pas het tweede lesuur met de lesdag starten, wachten ze in de hal 
of buiten voor de school tot belsignaal 2 om 9:25. Ze gaan niet alvast de gangen in 
om voor het lokaal van lesuur 2 te gaan wachten. Dat geldt ook voor het einde van 
pauzes: Omdat bovenbouwklassen op andere moment pauzeren, kan het zijn dat 
een les nog bezig is tijdens de pauze van een onderbouwklas. Het is niet bedoeling 
dat zich in die tijd een klas voor de deur van een lokaal verzamelt.  
 
Toetsweek “nul” voor 5H 
Vorig jaar zijn bijna twee complete toetsweken, waarin schoolexamens zouden 
worden afgenomen, komen te vervallen. Hierdoor is de examenstof van de leerlingen 
die nu in 5h zitten nog niet volledig. Dit heeft geleid tot aanpassingen in het pta en tot 
het in het leven roepen van “toetsweek nul”. Tijdens deze toetsweek (8-14 okt) zal er 
voor vakken (niet allemaal) een schoolexamen worden afgenomen om de 
examenstof te completeren. Het rooster voor deze toetsweek volgt nog. In deze 
week zal ook tijd zijn om aan het profielwerkstuk te werken. Meer informatie over het 
profielwerkstuk vindt u in de bijlage. 
 
Les op afstand  
Met hetgeen we geleerd hebben tijdens de laatste maanden van het vorige 
schooljaar is er in samenwerking met docenten en de DMR een protocol en een 
gedragscode geschreven voor het onderwijs op afstand dat dit jaar gegeven zal 
(moeten) worden. Dit protocol ontvangt u binnenkort via de mail of via een verwijzing 
naar de site. Hier staat in wat er van docenten én leerlingen verwacht wordt tijdens 
een les op afstand. Het is een handzaam document geworden waarvan we denken 
dat dit duidelijkheid biedt en het onderwijs ten goede komt. 



Het protocol en de gedragscode wordt in de klas besproken met de leerlingen maar 
ik wil u vragen hier ook thuis aandacht aan te besteden.  
Het is in ieder geval belangrijk voor leerlingen om altijd een device (dat kan ook een 
telefoon zijn) én oortjes mee te nemen naar school om de les op afstand te kunnen 
volgen, mocht een docent toch vanuit huis les moeten geven.  
Klassen kunnen bij uitval soms in gymzaal 001 geplaatst worden. Omdat we voorzien 
dat de surveillance-inzet van ons personeel dit jaar snel op zal lopen en we inzet van 
docenten zoveel mogelijk over het jaar moeten verspreiden is gymzaal 001 tot in 
ieder geval de herfstvakantie als lokaal ingericht. Op die manier is er voor meer dan 
1 klas tegelijkertijd een surveillant bij de lessen op afstand. In 001 ontvangen de 
leerlingen dus óók onderwijs op afstand.  
 
 
Webinar ‘praten met je puber’  
Na een bijzondere zomer is het nu tijd voor een bijzonder nieuw schooljaar. Vanwege 
de coronamaatregelen introduceert de GGD Hollands Midden dit jaar voor het eerst 
een serie Webinars. Een Webinar is een online (live) uitzending waaraan je vanuit 
huis via een PC, laptop of tablet kan deelnemen. Via de chatfunctie kan je vragen 
stellen aan de presentator.  
Op 10 september om 19.30 uur geven we het Webinar ‘Praten met je puber’  
Vind je het lastig om met je puber in gesprek te gaan? Of lijkt het soms alsof je puber 
toch niet naar je luistert? Tijdens dit Webinar geven we meer informatie over de 
hersenontwikkeling van een puber, staan we stil bij conflicten en geven we 
handvatten om met je puber in gesprek te gaan. Op 10 september kan je het 
Webinar via de volgende link bekijken: https://www.bigmarker.com/ggd-hollands-
midden/Praten-met-je-puber  
Vooraf dien je je nog even te registreren, daarna kom je direct in de digitale 
wachtruimte terecht. Registreer je uiterlijk 30 minuten voor aanvang van het Webinar. 
Het Webinar is gratis te volgen.  
 

Teamnieuws. 

Robbert Susan is vanaf dit jaar de teammanager van onze afdeling. Dit betekent dat 

hij zich, samen met de mentoren, bezighoudt met het aansturen van uw zoon of 

dochter en het bewaken van hun welbevinden. Hij is nu ook uw aanspreekpunt is als 

het gaat om bijvoorbeeld vrijstellingsverzoeken. De rol van de teamleider verschuift 

nu wat meer richting de onderwijskundige kant. 

De heer Van der Salm (SLM) heeft tijdens de vakantie gezondheidsproblemen 
ondervonden (niet corona gerelateerd). Hij is aan het herstellen maar kan voorlopig 
geen lesgeven. Zijn LO en BSM-lessen en overige taken zijn reeds overgenomen 
door collega’s. 
 
Mevrouw Doup (EDO) heeft een kleine ingreep moeten ondergaan en is daarvan aan 
het herstellen. Haar Engelse lessen zijn inmiddels overgenomen door mevrouw Bedi. 
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