
  

 

 

 

  

Rijnsburg, woensdag 10 juni 2020  

  

Beste ouder/verzorger, beste leerling, 

  

We zijn aan de tweede week van fysiek en online onderwijs begonnen. De kop is eraf en we zijn trots op hoe de 

leerlingen zich aanpassen en bewegen door de school. We merken dat iedereen de richtlijnen serieus neemt. Dit kan 

soms resulteren in het feit dat we denken dat we weten hoe het loopt en het dan toch anders loopt. We kampen met 

het feut dat meerdere docenten niet naar school mogen komen in verband met de RIVM-richtlijnen. Dit zorgt voor 

extra druk op de organisatie. We doen ons uiterste best om binnen de gestelde kaders zo veel mogelijk lessen 

doorgang te laten vinden, maar willen gezondheid toch voor laten gaan. Helaas is de capaciteit van het team soms 

niet toereikend, en dat is soms frustrerend. 

 

Laatste weken van het schooljaar 

• Van 8 tot 26 juni a.s. volgen de leerlingen onderwijs op school, maar ook thuis. We volgen de weekplanner. 

Indien uw kind thuis niet tot leren komt of er andere problemen zijn, kunt u contact opnemen met de mentor 

of teamleider( e-mail is hei@vhl.nl . Samen zoeken we dan naar de beste oplossing.  

• De week van 29 juni is de afrondweek. Alle leerlingen leveren deze week de afrondende opdrachten in. Deze 

week zijn we aan het inventariseren op welke manier elk vak zijn vak afsluit. We houden u op de hoogte.  

• De week van 6 juli is de bijspijkerweek. De leerlingen die nog iets moeten afronden of bijspijkeren komen 

school. 

• De week van 13 juli is de laatste schoolweek. Alle leerlingen leveren dan hun boeken in. Over hoe dat gaat 

gebeuren zijn we in gesprek met Van Dijk Educatie. Hierover volgt later meer informatie, evenals over datum 

en tijdstip. In deze laatste schoolweek zal er ook een laatste bijeenkomst zijn met de huidige mentorklas. Ook 

hierover hoort u later meer.  

Uitslag examen 

Afgelopen donderdag was een mooie dag, waarbij veel examenleerlingen met een grote glimlach de school 

binnenkwamen. We hebben ze in kleine groepen feestelijk ontvangen in de aula. Daar zijn ze gefeliciteerd en werden 

ze toegesproken. Wat een route hebben deze leerlingen afgelegd om de eindstreep te behalen. Midden in hun laatste 

SE-periode werd deze tot twee keer toe onderbroken. Onzekerheid over wat hen te wachten stond en hoe ze hun 

diploma zouden kunnen behalen. Met zo’n einde mogen de leerlingen en wij trots zijn op de resultaten. 98,2 % van 

onze leerlingen zijn in het eerste tijdvak geslaagd, we hopen dat het na de resultaatsverbeteringstoets bijgesteld 

wordt naar 100%.  

 

De afgelopen week hebben meerdere reacties van ouders ontvangen. Bedankt voor alle lieve woorden, positieve 

berichten en goede vragen. Vragen stellen is goed, hierdoor zet je een ander aan het denken en ontdekken we soms 

dat sommige zaken voor ons logisch zijn en voor de ander niet. Daarom hebben we besloten om sommige keuzes nader 

toe te lichten. 
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Doorgaan met de werkplanners: 

We hebben ervoor gekozen om niet teveel te veranderen voor de laatste weken onderwijs die ons nog resten.  

De implementatie en uitvoering van het online onderwijs, werken met een werkplannen enzovoorts heeft veel 

energie gekost van het team.   

De balans tussen rust en reageren op mail, berichtjes in Teams e.d. was zoek en als schoolleiding zagen we de 

worsteling van ons team. Aan de andere kant kregen we signalen dat veel leerlingen het systeem doorhadden en we 

mede daarom wilden we dit niet in 1 keer overboord gooien.  

 

Dagen naar school 

Als school hebben we er heel bewust voor gekozen om de dagen te verdelen over de leerjaren. 

Leerjaar 1 en 2 zijn er twee ochtenden, 3 havo/vwo twee middagen en 3 mavo alle middagen en een ochtend. 

Waarom 3 mavo meer? Dat heeft alles te maken met de voorbereiding op de schoolexamens die in juli doorgang 

zullen vinden. We moeten de tijd die er is verdelen en dit is het maximum haalbare. 

Waarom niet een hele dag? Dit heeft te maken met het feit dat de leerlingen geen pauze kunnen houden en dus al die 

tijd op hun plek moeten blijven zitten in het lokaal. Wij vonden dat 2 uur achter elkaar het maximum is wat we van ze 

konden vragen. Op het moment dat de leerlingen in de ochtend de school verlaten, wordt alles schoongemaakt. Naast 

de fysieke lessen zijn de docenten bereikbaar voor vragen in Teams, bereiden ze hun lessen voor, kijken ze werk na, 

vullen ze de weekplanner in en houden ze van alle leerlingen bij wat ze gemaakt hebben en nog moeten doen en 

hebben ze individuele gesprekken met leerlingen.   

 

Werken met Teams en Magister 

Helaas werkt Magister nog steeds niet zoals we dat zouden willen, dit is 1 van de redenen geweest dat we niet alles in 

Magister doen. Het programma kan niet werken met wat wij nu aan het doen zijn. Als u nu in het rooster van uw kind 

kijkt, ziet u meerdere lessen. Hier zijn we intern al meer dan 2 weken mee bezig en we hopen dat dit deze week goed 

staat. De lessen die uw kind in Teams volgt, staan ook in Magister in de agenda van uw zoon of dochter met de link 

naar Teams. We zijn ons aan het bezinnen op of we de lessen die nu niet fysiek zijn maar via Teams worden gegeven 

ook vast in Magister kunnen krijgen.  

 

We ronden dit jaar af met de focus op het formatieve handelen. We gaan uit van kansen en mogelijkheden voor 

iedere leerling. We blijven leerdoelgericht werken en bekijken per individu wat een leerling nog moet leren beheersen 

om volgend jaar goed te kunnen starten. Op welke manier dat is, kunnen we helaas nog niet zeggen. We zijn achter de 

schermen druk aan het werk om het nieuwe schooljaar in de steigers te zetten. De onzekerheid over op welke manier 

dat zal zijn, maakt het extra complex.  

 

Tot slot wil ik u bedanken voor al uw hulp, begrip en geduld.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

mw. E. Pruijn-Oudshoorn, directeur 

mw. M. Troost, teamleider 

dhr. B van der Heiden, teamleider 

  



  

 

 

 

richtlijnen leerling 

Hou ten alle tijden 1,5 meter afstand!  

Leerlingen zijn 5 min voor aanvang van de lessen welkom in de school.   

De volgende regels zijn van toepassing:  

Voor de les:  

• Volg alle aanwijzingen van het personeel op.  
• De fietsen staan op de voor jouw klas aangewezen plek.  
• Gebruik de looppaden op het schoolplein.  
• Je gaat gelijk naar je klaslokaal.  
• Gebruik de looppaden en let op de looprichting.  
• Gebruik de relingen op school niet of zo min mogelijk.  
• De garderobe is buiten gebruik de jassen gaan mee naar de klas.  
• Alle lockers zijn buiten gebruik.   
• De wc ’s zijn buiten de lessen om buiten gebruik.  
• Zoek je vaste plek op en blijf daar zitten.  
• Gebruik de looppaden in de klas.  

  

Tijdens de les  

• Kom niet van je plek.  
• Als je naar de wc moet vraag je dat aan de leraar, pas na toestemming mag je gaan.  
• Gebruik de looppaden in de klas.  
• Je mag alleen naar de aan jouw lokaal gekoppelde wc.  
• Gebruik de looppaden in de school, let op looprichting.  
• Er mag maar 1 iemand tegelijk naar de wc.  
• Na de les wisselt de docent van lokaal, alle leerlingen blijven zitten.  
• Aan het einde van je laatste les maak je jouw tafeltje en stoel schoon.  

  

Na de les  

• Na de les ga je direct naar je fiets.  
• Volg de looppaden en let op de looprichting.  
• Blijf niet hangen en ga gelijk naar huis.   

  

 

 


