
 

  

Nieuwsbrief april      

       
Schooljaar 2020-2021 Brugklas  

 
Beste ouders, 
 
Leerlingen kunnen gelukkig weer een aantal dagen per week naar school. Daar zijn we blij mee, maar 
we zien ook dat het veel van iedereen blijft vragen.  
Het is op dit moment nog steeds alle hens aan dek om überhaupt de school draaiende te houden. Er 
zijn niet veel covid-19 besmettingen maar met het aangescherpte testbeleid en de adviezen met 
betrekking tot preventief testen zien we op dit moment toch meerdere collega’s en leerlingen die 
niet naar school kunnen komen in afwachting van een test. De focus ligt op dit moment op de 
examenklassen en we begrijpen dat dat soms ‘oneerlijk’ voelt. Voor ons is dit nu een passende en 
logische keuze omdat de onderbouw meer tijd heeft om de achterstanden nog weg te werken. Na de 
meivakantie hebben de examenklassen geen les meer omdat de centraal examens beginnen. We 
verwachten dan ook weer meer focus op de onderbouw te kunnen leggen en beter aan te sluiten bij 
wat voor die leerlingen nodig is.  
 
Bas Pijnappel 
Teamleider 
 
 

Docentenspreekmoment 
Op 13 en 14 april kunt u de vakdocenten spreken over de voortgang van uw kind. U heeft hiervoor 
een uitnodiging ontvangen. 
 

Keuzevak klas 2 en 3 (voor alle leerlingen, met bijlage) 
Dit schooljaar volgen de leerlingen drie modules. De derde module is vorige week gestart. Ook in klas 
2 en 3 kunnen leerlingen een eigen tintje in hun opleiding kiezen. Dat is in de vorm van een keuzevak. 
Leerlingen kunnen kiezen uit de volgende vakken: beeldende kunst, Chinees, drama, muziek, Spaans, 
sport, voetbal.  
Leerlingen kiezen het vak voor twee jaar. Mocht een leerling in de bovenbouw Spaans of Chinees 
willen volgen, dan moet dat vak ook als keuzevak voor klas 2 en 3 worden gekozen. Voor de andere 
vakken geldt dat niet. Als bijlage bij deze nieuwsbrief kunnen jullie lezen wat elk vak inhoudt. 
Leerlingen vinden het soms toch lastig voor te stellen wat Chinees precies inhoudt. Daarom 
organiseren we op 9 april (na lestijd) een voorlichting voor leerlingen die geïnteresseerd zijn om 
Chinees als keuzevak te kiezen.  
 
We proberen leerlingen zo veel mogelijk bij het vak van hun eerste keuze in te delen. Als alternatief 



vragen we echter ook om een tweede keuze. We hanteren voor de keuzevakken een minimale 
groepsgrootte van 15 leerlingen.  
 
-Opgeven voor de voorlichting over het vak Chinees via dit formulier. Let op: uiterlijk woensdag 7 
april 2021 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=T2qK0105ykSIJ-
tis_hcBj5vmVO17mtJowkMrP5tWXlUMjY2NjdJSVJEQUkyRzZXMVUwMUdKOVNGRy4u  
 
-Opgeven voor het keuzevak gebeurt via dit formulier. Let op: uiterlijk woensdag 14 april 2021  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=T2qK0105ykSIJ-
tis_hcBj5vmVO17mtJowkMrP5tWXlUQjRVSTBOWjhXRVJDTzFJOVROMVYzU0dWWC4u  
 

Uitreiking CBO 
In het najaar is de CBO-screening afgenomen. De resultaten zijn met ons gedeeld en ook 
nabesproken door medewerkers van de Radboud Universiteit. We hebben even gewacht om die 
resultaten met u te delen, omdat we het belangrijk vinden om die fysiek uit te kunnen delen aan uw 
kind. Bij het rapport dat uw kind meekrijgt, zal ook de individuele uitslag van de CBO-screening 
worden bijgevoegd, evenals een leeswijzer. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot 
de mentor.  
 

Bevorderingsnormen 
Er is deze week een aparte brief verstuurd over de aangepaste bevorderingsnormen. Het advies van 
de vakdocent van de determinerende vakken (ne, en, fa, wi, ak, gs, bio (la)) wordt leidend. Leerlingen 
krijgen ook een prognosebrief mee naar huis die laat zien hoe uw kind er nu voor staat. De komende 
maanden kunnen leerlingen dat advies doen veranderen door toetsen, opdrachten, huiswerk etc. Als 
een leerling verrast is over een bepaald advies, kan hij/zij natuurlijk naar de docent toe om te horen 
hoe het advies tot stand is gekomen en wat hij/zij kan doen om het advies te verhogen.  
 

Cito-toetsen gaan niet door 
In week 15 stonden de cito-1 toetsen gepland. We hebben besloten om deze niet door te laten gaan. 
Werken aan de/ lessen in de schoolvakken heeft op dit moment prioriteit. 
 

Toetsdagen 
De meeste docenten baseren het advies op wat leerlingen in de les laten zien. Soms wordt er voor 
gekozen om in de les te toetsen of een opdracht in te leveren. Een aantal docenten heeft 
aangegeven tot een beter gefundeerd advies te kunnen komen door een extra toets (in 
gecontroleerde omgeving) af te nemen. Daarom vinden op 22 en 23 april toetsdagen plaats. De 
mentor en de vakdocent zullen de leerlingen de details geven.  
 

Kenniscentrum Angst & Stress bij Jeugd (met bijlage) 
Alle kinderen en jongeren ervaren weleens stress of angstige gevoelens. Sommige leerlingen hebben 

hier zoveel last van dat het hen beperkt in hun sociale contacten, schoolwerk, of andere aspecten 

van hun leven. U kunt daarvoor terecht bij het Kenniscentrum Angst & Stress bij Jeugd en het SPIL-

programma, dat staat voor Signalering, Preventie en Interventie bij Leerlingen met angst & stress. Op 

dit moment bieden zij twee trainingen aan voor kinderen en jongeren met specifieke of sociale 

angstklachten. Beide trainingen vinden plaats bij het Leids Universitair Behandel- en Expertise 

Centrum (LUBEC), Sandifortdreef 17 in Leiden. In het kader van wetenschappelijk onderzoek worden 

deze trainingen kosteloos aangeboden. 
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Wat is een specifieke angst? 

Kinderen en jongeren met een specifieke angst zijn erg bang voor een specifiek dier, object of 

situatie. Sommige kinderen zijn bijvoorbeeld heel bang voor honden, spinnen, wespen, bloedprikken, 

hoogtes, het donker, of kleine ruimtes. Dat kan het leven thuis, op school en daarbuiten best lastig 

maken. Is uw kind ergens heel erg bang voor? Het Kenniscentrum biedt een korte, intensieve en 

individuele training voor kinderen van 7 tot en met 14 jaar: ‘Kinderen bedwingen angst’. Gedurende 

deze training leren kinderen stap voor stap hun angst overwinnen. In het kader van de training en 

het onderzoek komen deelnemers in totaal zeven keer naar het LUBEC. 

 

Wat is een sociale angst? 

Jongeren met sociale angst hebben last van verlegenheid. Ze vinden het bijvoorbeeld lastig of 

spannend om voor de klas te spreken, met vrienden af te spreken of nieuwe vrienden te maken, en 

dit heeft een negatief effect op hun geluk of schoolprestaties. Herkent u deze klachten bij uw kind? 

Het Kenniscentrum biedt de training ‘In je Sas!’ aan voor jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Dit is een 

wekelijkse training die na schooltijd in een groep met leeftijdsgenoten plaatsvindt. Naast de twaalf 

bijeenkomsten bij het LUBEC wordt er gebruik gemaakt van een app.  

 

Neem contact op! 

Meer informatie, aanmelden of bespreken of één van de trainingen bij uw kind past?  

Neem contact op met Kenniscentrum Angst en Stress bij Jeugd via kas@fsw.leidenuniv.nl of  

bel 071 - 527 5464.  

 
 
Remediëring/werken aan achterstanden 
Het advies van de vakdocenten heeft als uitgangspunt ‘kansrijk’. “Is een leerling kansrijk om volgend 
jaar met succes het klas 2 van mavo/havo/vwo-niveau te doorlopen?” 
Daarbij wordt ook rekening gehouden met remediëring/werken aan achterstanden in volgend 
schooljaar. De komende tijd zullen we met de docenten plannen bedenken hoe die remediëring er 
volgend schooljaar uit gaat zien. Binnen dat aanbod is niet alleen aandacht voor het bijspijkeren van 
(vak)kennis maar zullen ook vaardigheden en sociaal emotionele aspecten meegenomen worden. 
Met de zak geld van het ministerie van OCW zijn we er nog niet. De plannen moeten goed doordacht 
zijn én bovendien voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden door de minister. Daarnaast 
kunnen we dit natuurlijk niet alleen en zal er op een later moment ook een feedback ronde zijn 
waarbij leerlingen en ouders gevraagd wordt te reageren op de plannen die wij de komende periode 
zullen ontwikkelen.  

mailto:kas@fsw.leidenuniv.nl


 
Mentoractiviteiten 
We merken dat leerlingen het fijn vinden om elkaar weer te zien op school tijdens de sociale 
activiteiten met de mentor. Ook merken we dat er meer behoefte is om meer aandacht te geven aan 
de individuele leerling. Daarom gaan we vanaf deze week de mentoractiviteiten er iets anders uitzien 
(m.u.v. 1Gta). Alléén de groep die op de dag van de mentoractiviteit lessen volgt op school, krijgt het 
mentorprogramma aangeboden. De andere groep is dan de volgende week aan de beurt. In plaats 
van één uur per week krijgt elke groep dus twee uur om de week. De contacttijd blijft op deze manier 
dezelfde voor alle leerlingen, alleen hopen wij op deze manier naast de groepsactiviteiten waarbij 
het sociale aspect centraal staat, ook ruimte te kunnen creëren voor de individuele behoeftes van de 
leerlingen. Denk hierbij aan persoonlijke gesprekken, hulp bij plannen/organiseren, digitale skills etc. 
De reden waarom dit (nog) niet voor 1Gta geldt, is omdat deze klas momenteel parallel aan de 
mentoractiviteit een ander programma voor techniek krijgt aangeboden.  

 
 

Bouw je eigen weerstation 
De reguliere lessen techniek zijn wegens de geldende corona-maatregelen niet door gegaan. Om 
leerlingen toch lekker met techniek bezig te laten zijn, hebben we nu voor alle brugklasleerlingen die 
dat willen het project ‘bouw je eigen weerstation’. Je maakt zelf een weerstation met een 
thermometer, barometer, windvaan, neerslagmeter en windmeter. Dat doe je in het technieklokaal 
C5. Aan het eind van de 4 weken mag je jouw weerstation mee naar huis nemen. We houden ons 
vanzelfsprekend aan de geldende ‘corona-voorschriften’. We werken met groepen van max. 15 
deelnemers op de middag van je mentormiddagprogramma. Je kunt bij ons aan de slag gedurende 
het uur waarin het andere halve deel van jouw klas de mentoractiviteit heeft.  
Een aantal klassen heeft al aan het project gewerkt. 
 
Geef je op bij je mentor: vol = vol! 
Vermeld je naam, klas en of je meedoet in 
groep 1 of groep 2. 
Meneer Karbor (docent technologie) en 
meneer Koster (docent natuurkunde) 
 
 

Dialoog onder druk 
In de maand april zullen een aantal 
docenten en onderwijsondersteunend 
personeelsleden deelnemen aan een 
training ‘dialoog onder druk’ van school en 
veiligheid.  
De training Dialoog onder Druk ondersteunt 
docenten en hun collega’s bij het 
bespreken van moeilijke en gevoelige 
onderwerpen. In de training wordt 
achtergrondinformatie over 
maatschappelijke spanningen en het effect 
dat deze kunnen hebben in de school en in 
de klas. Er is veel ruimte voor het 
uitwisselen van ervaringen en inzichten. Op 
basis van voorbeelden uit de eigen 
werkpraktijk wordt er met een acteur 



geoefend hoe hier op een goede manier mee omgegaan kan worden. 
Na de training met een beperkte groep medewerkers, zal de kennis breder in de school gedeeld 
worden. 
 
 


