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Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

De komst van de tweede golf van coronabesmettingen in Nederland heeft op onze school veel 

impact. Een groot aantal leerlingen heeft last van lichte klachten en mag daardoor niet naar school 

komen. Andere wachten op een testuitslag. Niet alleen leerlingen zitten thuis in afwachting of 

quarantaine maar ook docenten hebben zich de afgelopen weken al veelvuldig moeten laten testen. 

Dat maakt dat het veel schakelen is voor leerlingen, docenten en ouders. Wat staat waar en hoe 

moest het ook alweer? Gelukkig merken we dat na 3 weken écht school iedereen z’n weg heeft 

gevonden of begint te vinden. Er zijn inmiddels meerdere tablets om lessen te kunnen streamen (zie 

verderop in deze nieuwsbrief) na een geslaagde pilot. Het aanbieden van online lessen betekent 

helaas niet altijd dat alles ook daadwerkelijk gebeurt zoals we zouden hopen of willen. De techniek 

laat ons soms in de steek, er zijn geen oortjes door de leerlingen meegenomen of er is geen 

surveillant beschikbaar om de les rustig te laten verlopen. Het is voor pubers met hun puberbrein 

enorm moeilijk om vooruit te kijken, om zaken nu (niet) te doen die later pas effect zullen hebben. 

Tóch kan ik niet anders dan een beroep doen op alle leerlingen die, ondanks emoties als angst en hun 

puberbrein, toch zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid te nemen bij het volgen van de lessen die 

wel aangeboden worden. Dus inloggen als dat kan, op een rustige plek in het gebouw gaan zitten 

met een schrift, boek en pen en duidelijk zermelo (waar) en magister volgen (wat). Hoe moeilijk het 

ook is, elke les is nodig, zeker dit jaar! Het einde van de situatie is helaas nog (lang) niet in zicht en we 

kunnen het alleen maar als we met z’n allen de schouders eronder zetten.   

Naast het praktische en organisatorische is juist ook ruimte nodig voor het delen van gevoelens en 

gedachten. Het is fijn en belangrijk om met elkaar te praten over de angst je opa niet meer te kunnen 

zien, familieleden te verliezen, zelf ziek te worden, in een nieuwe lockdown te komen waardoor je je 

vrienden niet meer kunt zien of school moet missen. Die gevoelens roepen soms heftige emoties op, 

bij leerlingen, docenten én ouders. Het is aan ons om onszelf eraan te herinneren dat we in hetzelfde 

schuitje zitten, dat niemand het echt weet en dat we compassie te tonen, met de ander én jezelf.  

Annemarie Davelaar 
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Covid updates 

Vanuit de school sturen wij alle ouders regelmatig een update over het aantal besmette leerlingen en 

docenten. Ik zal daarom in deze nieuwsbrief niet apart hierover berichten. 

Op het moment van schrijven speelt de landelijke discussie over het dragen mondkapjes. Wat 

vandaag besloten wordt, kan morgen toch weer anders zijn. Als er meer duidelijkheid is zult u 

hierover natuurlijk geïnformeerd worden.  

Studiedag op 7 oktober 

Tijdens de studiedag van 7 oktober gaan docenten o.a. aan de slag met het ontwerpen van lessen en 
werkvormen die ook online toe te passen zijn. De leerlingen zijn op die dag lesvrij. 

 

Wanneer moet een leerling thuisblijven? 

De VO-raad heeft in een handig overzicht gemaakt om te weten hoe te handelen als er een zieke is. 

Via de link kunt u dit schema downloaden. Ik heb het inmiddels geprint en naast mijn computer 

geplakt. Het belangrijkste is om goed in contact te blijven. Als uw zoon of dochter getest is en de 

uitslag is negatief; laat het ons weten! Als de uitslag positief is dan moeten we dat uiteraard ook zo 

snel mogelijk weten.  In de beslisboom die is bijgevoegd meer informatie over het wel- of niet 

thuisblijven van leerlingen en docenten. 

Omdat de afgelopen periode wat wisselende instructie van de GGD kwamen met betrekking tot het 

bronnen- en contactonderzoek delen we hierbij ook nog de link naar de site van het RIVM waar u 

meer informatie kunt vinden over het wie, wat en hoe. https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-

uitbraakonderzoek-kinderen 

Lessen missen 

Als een leerling thuis zit maar niet echt ziek is, dan verwachten we dat hij/zij deel blijft nemen aan 

het onderwijs. Deze vorm van afstandsonderwijs zal natuurlijk niet 100% hetzelfde effect hebben als 

een echte les in de klas. Iedere les (online of live) moet in ieder geval interactie en instructie 

bevatten over de stof en/of het huiswerk om het proces gaande te houden. 

Docenten kunnen dat op drie manieren doen: 

• Via magister wordt een instructiefilmpje gedeeld met bijbehorende verwerkingsopdrachten. 
Hierbij hoort ook een contact/feedback moment zodat de leerling vragen kan stellen en de 
docent zicht houdt op de aanwezigheid en het proces. 

• De les (of een deel daarvan) wordt live gestreamd. Leerlingen zien in magister de link naar 
MSTeams en moeten beschikbaar zijn en inbellen. Een leerling moet zichtbaar zijn voor de 
docent. 

• Er wordt een instructiemoment ingepland voor een hele leerlaag. Denk hierbij aan een soort 
hoorcollege. Hiervoor ontvangen leerlingen een aparte uitnodiging. 

 

Het is dus niet onze insteek om alle lessen te streamen. 

In de bijlage heb ik nogmaals het protocol meegestuurd waarin staat wat we van leerlingen 

verwachten bij het volgen van onlinelessen, zowel op school als vanuit huis. Dit protocol is op 10 

september aan alle leerlingen en ouders gemaild. Het zal ook op de website verschijnen zodat 

leerlingen het altijd terug kunnen vinden. 

https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen
https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen
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Online lessen 

Er lijkt wat onduidelijkheid te bestaan over de communicatie rondom online lessen. Hieronder leggen 

we het graag even uit.  

Wanneer heb ik een online les? 

Je hebt online les, als er in Zermelo “online” bij je les staat als lokaal. Zo’n les kun je vanuit huis 

volgen, of vanuit de gymzaal. Staat er K001a, dan ga je naar de gymzaal en start daar je online les via 

teams. Je neemt daarvoor je eigen device mee met oordopjes. Staat er een lokaal in zermelo? Dan zit 

je altijd op school in dat lokaal, mits je van de docent anders hebt gehoord. 

In magister staat nu bij veel lessen een link naar een online les. Dat betekent nog niet dat je ook 

online les hebt. De docent voegt deze link vaak alleen toe voor leerlingen die de les vanuit huis- 

volgen (voor wie de fysieke les dan gestreamd wordt). Je kunt dus nooit uit magister halen of je een 

online les hebt of een fysieke les. Magister is voor wat je moet doen, zermelo vertelt je waar. 

Hoe volg ik een online les? 

In de bijlage vind je nogmaals de “gedragscode onderwijs op afstand” voor leerlingen. Deze 

gedragscode beschrijft wat belangrijk is voor het goede verloop van een online les.  

Wordt elke fysieke les gestreamd voor leerlingen die thuis zitten? 

We gaan niet alle lessen vanuit het lokaal streamen. Niet elke les is geschikt om te streamen en we 

willen docenten in de gelegenheid stellen om zelf te bepalen of ze willen streamen of bijvoorbeeld 

voor de afwezige leerlingen een video of opdracht willen delen. De basis is dat de instructie voor de 

nieuwe stof gedeeld wordt met leerlingen, tijdens of na de les. 

Wat wordt er van me verwacht?  

Als laatste een oproep aan al onze leerlingen: Deze tijd vraagt veel van ons allemaal. Dat geldt voor 

jullie en dat geldt ook voor de docenten. We werken allemaal hard om het onderwijs draaiende te 

houden. Daarbij vragen we iedereen om verantwoordelijkheid te nemen voor je lessen, je leren en je 

communicatie. Dat is niet altijd makkelijk: Een online les volgen vraagt veel van je discipline om te 

concentreren zonder dat een docent je bij de les houdt. We willen dan ook van deze gelegenheid 

gebruik maken om iedereen een compliment te maken: Het wordt misschien een zwaar jaar, maar 

we doen het samen, en aan de inzet van veel leerlingen en docenten zal het niet liggen! Veel dank 

daarvoor! 

PTA klas 3 en 4 mavo 

Algemeen 

Het PTA is vanaf 1 oktober weer digitaal beschikbaar is. Het PTA is digitaal beschikbaar via de site 

(onder het kopje ‘Algemene regelingen’ en direct via https://vhl.nl/praktisch/regelingen/). In het PTA 

staat voor elk vak precies omschreven uit welke onderdelen het examenprogramma bestaat en ook 

welke onderdelen in welk schoolexamen teruggevraagd zullen worden. Een uitstekend hulpmiddel 

dus voor het plannen van het werk voor de eerste schoolexamenweek aan het eind van de derde klas 

tot en met het Centraal Eindexamen! Naast die officiële weken moeten de opdrachten gaandeweg 

het jaar ingeleverd worden. Ook deze opdrachten staan in het PTA vermeld. Om in de klas ook 

gericht aan de slag te kunnen gaan met het PTA en het plannen hiervan is het gedeelte voor uw 

zoon/dochter ook uitgeprint en overhandigd tijdens de mentorles. Ik wil u vragen hier alvast naar te 

kijken en ook te starten met plannen met uw zoon/dochter zodat er goed gestart kan worden óf een 

goed vervolg kan worden gegeven aan het examenprogrammma. Het is belangrijk dat alle 

https://vhl.nl/praktisch/regelingen/
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samenvattingen en het overige werk wat de leerlingen maken goed opgeslagen wordt zodat de 

leerlingen dit voor hun school- en centraal eindexamens weer kunnen gebruiken. Dat scheelt een 

hoop werk en tijd! 

Aanpassingen PTA klas 4 mavo 

Voor de huidige 4 mavo zijn een aantal zaken vorig jaar aangepast. Dit komt door het vreemde jaar 

wat we vanaf maart, met de sluiting van de scholen, hebben gehad. Vóór de vakantie hebben we 

laten weten dat de aanpassingen dit jaar zichtbaar worden in het PTA. Dat is vanaf nu dus zichtbaar 

in magister én op de site. 

PTA klas 3 mavo 

Het PTA voor klas 3 mavo is dit jaar aanmerkelijk minder omvangrijk dan  vorige jaren. De reden is 

dat we vanaf het cohort examenkandidaten 20-22 een 1-jarig PTA hebben. Dat betekent dat klas 3 

mavo alle schoolexamenvakken in het vóórexamenjaar afsluit en de vakken waar ook een Centraal- 

Eindexamen voor is, pas in klas 4 mavo. De stof die in 3 mavo wordt behandeld is wel belangrijk voor 

het examen en de leerlingen bouwen daar in klas 4 natuurlijk weer op voort. 

PTA opdrachten 3 en 4 mavo 

Het schooljaar is al in volle gang en daarbij komen hier en daar ook al de eerste PTA--opdrachten om 

de hoek kijken! Dit jaar zullen de leerlingen zowel in klas 3 als klas 4 mavo PTA-onderdelen moeten 

afronden. Het is erg belangrijk dat alle PTA-opdrachten op tijd worden ingeleverd en/of worden 

afgerond. U kunt in het PTA-boekje vinden wanneer dat is. De afgelopen jaren is gebleken dat 

docenten vaak weken achter de leerling aan moesten lopen om het werk alsnog te krijgen. Om meer 

eigenaarschap bij de leerling te leggen is besloten dat, indien een PTA-opdracht niet op de deadline 

ingeleverd wordt, de toegang tot de vakles wordt geweigerd totdat de opdracht is ingeleverd. 

Verder vinden wij het belangrijk te vermelden dat leerlingen de handelingsdelen die niet becijferd 

worden maar wel examenwerk zijn, zelf moeten bewaren. Denk bijvoorbeeld aan werkstukken voor 

handelingsopdrachten, diagnostische toetsen, documentatie en oefeningen. Deze opdrachten moet 

de leerling, te allen tijde kunnen overleggen met school (tenzij de vaksectie andere afspraken 

daarover heeft gemaakt). Ook deze afspraak kunt u vinden in het PTA. 

Uitdraai examendossier klas 4 

De leerlingen van klas 4 krijgen vóór de SE week een uitdraai mee van hun examendossier. Daar 

staan de cijfers op die ze tot nu toe gehaald hebben. Als het goed is, is dit compleet. Mochten er nog 

‘gaten’ staan dan moeten de leerlingen dit vóór 1 december in orde gemaakt hebben. Dit doen ze 

direct met hun docent en ze brengen hun mentor hier ook van op de hoogte. Is het op 1 november 

niet compleet, dan loopt de leerling de kans te worden teruggeplaatst naar klas 3. 

 

Een gratis lidmaatschap bij de bieb 

Lezen is belangrijk voor de taalontwikkeling en beïnvloedt in hoge mate de schoolprestaties van uw 

zoon of dochter. Elke dag minimaal een half uur lezen heeft al een positief effect. Het hoeft geen 

boek te zijn, het mag ook een tijdschrift of krant zijn. Voorop moet het plezier in lezen staan.  

De bibliotheek probeert dit leesplezier op alle mogelijke manieren te stimuleren. Bijv. met speciale 

adolescentenboeken voor 15- en 16-jarigen en allerlei tijdschriften voor de puber.  

Wist u dat het lidmaatschap tot en met 18 jaar gratis is? Met een legitimatiebewijs kan uw zoon of 

dochter zó lid worden van de bibliotheek. Iets wat wij als docenten zeker aanraden! 
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Profielwerkstuk 4 mavo 
De leerlingen uit 4 mavo zijn nu al met vliegende start begonnen aan hun Profielwerkstuk, een 

onderzoek waar uw zoon of dochter samen met een klasgenoot aan gaat werken. De groepjes zijn 

inmiddels gemaakt en gekoppeld aan een docent die ze gaat begeleiden. 

Van de leerlingen wordt verwacht dat zij zelf contact leggen met hun begeleider om een eerste 

afspraak in te plannen.  

De eerste versie van het profielwerkstuk wordt verwacht vóór de kerstvakantie zodat ze hun 

definitieve versie in januari in kunnen leveren. Omdat het maken van een PWS een flinke klus is, 

worden de leerlingen op 16 okt, 2 dec en 17 dec uit geroosterd om hiermee aan de slag te gaan. Het 

zou fijn zijn als leerlingen op deze dagen hun eigen device (laptop/tablet) meenemen naar school. 

Mocht dit niet lukken kan er die dag een laptop geleend worden op school. Alle leerlingen worden op 

bovengenoemde data het 1e t/m het 5e uur op school verwacht.  

 

Ckv week klas 3 mavo 
Clarissa Zonneveld, docent kunst/ckv 

De week voor de herfstvakantie zal klas 3 mavo  deelnemen 

aan de jaarlijkse ckv week. Deze week zal bestaan uit 

inspirerende activiteiten verzorgd door de docenten van 

BplusC. Om de workshops en activiteiten betekenisvoller te 

maken voor de leerlingen zullen er onderwerpen uit het 

reguliere lesprogramma gekoppeld worden aan de 

workshops. De leerlingen zullen o.a. deelnemen aan een dans 

workshop, tekenen met houtskool en ontdekken hoe Virtual 

Reality wordt gebruikt om kunst te laten zien én om kunst te maken. Het eindresultaat zal in de 

gangen van onze school tentoongesteld worden. 

Docentennieuws 

Duits 

Mevrouw Groffen zal de lessen Duits van mevrouw Van der Lubbe voorlopig overnemen. We zijn erg 

blij met deze ervaren docente Duits.  

Engels 

Mevrouw Doup (docent Engels) is gelukkig goed hersteld en heeft haar lessen weer overgenomen. 

7 oktober Lesvrij voor alle leerlingen i.v.m. organisatiedag 

16 oktober Pws-dag mavo 4 

19 oktober – 23 oktober Herfstvakantie  

28 oktober Decanenavond 3 mavo 

10 november Sportdag klas 2mhv 

23-24 november Schoolexamens  4 mavo 

25 november Studieverlof, leerlingen les- toetsvrij 

26 november - 2 december  Schoolexamens 4 mavo (vervolg) 

26 november – 2 december Toetsweek onderbouw + 3 mavo 

 


