
Nieuwsbrief november 
Schooljaar 2020-2021      

Brugklas 

       Teamleider: Bas Pijnappel, pib@vhl.nl    
 
 

VAN DE TEAMLEIDER 

Het gure novemberweer laat gelukkig nog op zich wachten, maar het is onmiskenbaar herfst. Voor 

leerlingen die verder van school wonen betekent dat ’s ochtends met licht op van huis weg.  

Op school lijkt het erop dat we over de ergste piek in besmettingen heen zijn, maar helaas zijn er nog 

veel leerlingen en collega’s die een tijd in quarantaine moeten verblijven. 

De basisprotocollen voor COVID zijn bij bijna iedereen dagelijkse routine geworden en ook de recente 

maatregel van de mondkapjes wordt door alle leerlingen (soms na een kleine herinnering) goed 

opgevolgd. 

Steeds als ik door de gangen loop en onze leerlingen met mondkapjes zie, de flacons met 

desinfecterende gel en het onwennige ballet waarmee we 1,5m afstand houden, realiseer ik me dat 

deze situatie heel veel vraagt.  

  En toch zien we leerlingen die – te midden van alle onzekerheid en onrust – hun werk blijven 

doen, klaar zitten voor online lessen, hun huiswerk maken en met vragen over de gemiste stof naar de 

docent gaan. Kortom: een enorm eigenaarschap. Daar hebben we grote bewondering voor en willen 

we graag een compliment voor maken.  

Binnenkort start de toetsweek; voor onze leerlingen een spannend moment. Het is van belang dat wij 

als docenten én ouders om onze leerlingen heen gaan staan en hen richting deze week begeleiden om 

het beste uit zichzelf te kunnen halen. Vraag uw kind komende tijd wat er op het programma staat 

voor aankomende toetsweek en hoe uw kind de voorbereiding hiervan heeft gepland. In de 

mentorlessen zal hier de komende tijd ook aandacht voor zijn.  

De enige zekerheid lijkt dat er de komende tijd nog veel onzekerheid is. Nieuwe maatregelen van het 

kabinet zullen vragen om nieuwe aanpassingen, en ook die zullen we weer het hoofd bieden. Daarbij 

werken we mét de leerlingen samen: Een mooi voorbeeld daarvan zijn de nieuwe afspraken over het 

gebruik van de tablets voor het live-streamen van lessen: hierin krijgen de klassenvertegenwoordigers 

een speciale rol toebedeeld. Wij merken dat onze leerlingen hierin veel beter het eigenaarschap 

kunnen dragen dan de docent. De docenten hebben op dit moment al hun energie nodig voor het 

ontwikkelen van hun eigen digitale vaardigheden, het vormgeven en monitoren van het onderwijs 

voor hun vak en het continu aanpassen van hun werkzaamheden. Al dat werk gebeurt in een 

omgeving waarbij men ook zorgen heeft over de eigen en andermans gezondheid en omdat een kleine 

technische bijkomstigheid in hun les dan best veel kan kosten hebben we na overleg met de 

leerlingenraad hier samen met de klassenvertegenwoordigers een plan voor gemaakt, dat de 

mentoren komende week met alle onderbouwklassen zullen delen.  

Aanpassingen kosten tijd en energie. Gun jezelf die tijd en ontspan, zodat je de energie ook weer vrij 

kunt maken. Het wordt geen perfect schooljaar, maar zolang we het samen doen, wel een om met 

trots op terug te kijken. 
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DOCENTENNIEUWS 

Klas 1AHb: de lessen Nederlands in deze klas zijn deze week overgenomen door de heer Schouten. 

Klas 1GTa: vanaf maandag 7 december vindt er een docentwissel plaats bij het vak physical education 

(lichamelijke opvoeding). Mevrouw Lommerse zal de lessen tot en met het einde van het schooljaar 

verzorgen.  

Gemiste toetsen 

Wij ontvangen terecht vragen van leerlingen over gemiste toetsen. Een aantal docenten maakt 

hierover inhaalafspraken met leerlingen. Dat mag, maar de algemene lijn die wij hanteren is dat 

toetsen niet worden ingehaald: Het legt eenvoudigweg een té grote logistieke druk bij het 

ondersteunend personeel, de leerlingen en de docenten. Daarom hanteren we de volgende afspraak: 

Als een leerling écht té veel toetsen van een vak heeft gemist om (naar oordeel van de docent) voor 

dat vak een enigszins representatief rapportcijfer te kunnen geven, haalt de leerling in overleg de 

docent aan het einde van de periode (na de toetsweek) twee toetsen (in totaal, dus niet per vak) in. 

Dit is uiteraard in overleg met de leerling. Mochten meer dan twee vakken hierop aanspraak willen 

maken, overlegt de mentor met de leerling en de vakdocenten.  

 

Afname CBO-screening 

Op maandag 23 en dinsdag 24 november zullen de brugklasleerlingen de eerder aangekondigde cbo-

screening maken. Op maandag maken leerlingen de intelligentie-structuur-test (over taal, rekenen, 

figuren en geheugen). Op dinsdag het restje van de intelligentie-structuur-test (over algemene kennis) 

en daarna een aantal vragenlijsten over motivatie, welbevinden etc. De uitkomst van de test kan ons 

veel leren over onze leerlingen, waaronder:  

▪ De intellectuele capaciteiten van leerlingen. 
▪ Mogelijkheid van onderpresteren. 
▪ Houding tegenover school 
▪ Zelfbeeld van de leerling 
▪ Behoefte aan een verbredings/verdiepingstraject. 
▪ Motivatieproblemen 

 
Cijfers zeggen niet alles en natuurlijk blijven we met uw zoon/dochter in gesprek over hoe het gaat in 
de meest brede zin van het woord. We gebruiken de resultaten van de screening als ondersteunend 
gegeven bij de rapportvergaderingen/leerlingbesprekingen. Onze ervaring van de afgelopen jaren is 
namelijk wel dat de test soms zaken aan het licht kan brengen die we niet op een andere manier 
hadden opgespoord. 
De resultaten zijn naar verwachting in januari bekend. Mochten wij op basis van de uitkomsten van de 
screening inschatten dat extra ondersteuning uw zoon/dochter zou kunnen helpen, dan zal de mentor 
daarover contact met u opnemen. 
De screening is erg intensief voor leerlingen (vooral het gedeelte op de maandag). Een goede 
nachtrust is extra belangrijk, maar ook enige relativering na het maken van de screening. De screening 
is namelijk zo opgezet dat de opgaven steeds moeilijker worden, en er dingen gevraagd kunnen 
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worden die leerlingen misschien nooit eerder (op school) hebben geleerd. 
Leerlingen kunnen daarvan zenuwachtig worden. Het is belangrijk om te beseffen dat dit voor heel 
veel leerlingen geldt en dat dat gevoel er gewoon mag zijn.  
 

Toetsweek 1 in aantocht 

We hanteren op school een voortschrijdend gemiddelde, dus alle cijfers tellen mee. Zo hebben we een 

beter zicht op de ontwikkeling van leerlingen dan wanneer we alleen de laatste periode zouden 

meetellen. De notie dat alles meetelt, zorgt bij sommige leerlingen voor wat onrust nu de eerste 

toetsweek in zicht komt. Dat is niet erg. In de mentorlessen wordt aan de voorbereiding aandacht 

besteed, zodat ze zelfverzekerder en goed voorbereid de toetsweek in gaan. De week voor de 

toetsweek is proefwerkweek-vrij (kleine so’s mogen wel). Zo hebben leerlingen ook de tijd om zich 

goed voor te bereiden op de toetsweek.  

 

Gymles op het multicourt 

Omdat gymzaal 001 als opvanglokaal wordt ingezet, zal er na de herfstvakantie steeds een klas buiten 

op het multicourt les hebben. Dit zal eens in de 3 weken zijn volgens een roulatieschema.  

De LO docent zal via magister “huiswerk” dit tijdig communiceren naar de klas, zodat hier met kleding 

rekening mee gehouden kan worden. 

Les voor de thuiszitters 

Wij vinden het als school belangrijk dat ook leerlingen die thuis zitten onderwijs kunnen blijven volgen. 

Wij werken hieraan door in de les tablets beschikbaar te maken waarmee de les naar leerlingen thuis 

kan worden gestreamd. Steeds meer docenten zijn in staat hier gebruik van te maken, maar we zijn er 

nog niet. Ons doel is dat over twee weken het overgrote deel van de lessen in de onderbouw online te 

volgen is. 

Helaas weten nog niet alle leerlingen die online les altijd te vinden. Vandaar dat we bij deze graag 

even een korte toelichting geven zodat u uw kind wellicht een handje kan helpen. Wanneer uw kind 

ziek is, maar nog wel thuis de les kan volgen, kan hij of zij naar Magister gaan en vervolgens is daar bij 

de huiswerkopgaven van de betreffende les een link te vinden. Door op deze link te klikken verschaft 

de leerling zich toegang tot de online les. 

Ook de docenten kunnen helaas nog niet altijd allemaal even goed uit de voeten met de techniek. 

Hopelijk begrijpt u het dat het hebben van voorzieningen één is, maar het inslijten van nieuwe 

manieren van werken kost best veel tijd. Gelukkig zien we snel verbetering in het aantal lessen wat in 

magister wordt aangeboden via Microsoft Teams. We zijn hier ook regelmatig over in gesprek met de 

leerlingen én docenten. Afgelopen week waren er twee dagen met een 40-minutenrooster. De 

vrijgekomen tijd hebben docenten besteed om zich meer te bekwamen in het online lesgeven. De 

eerste effecten werden meteen zichtbaar.  
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