
 

 

In deze editie 
Pensioen ..................................................................... 1 

Corona ........................................................................ 1 

Online lessen .............................................................. 1 

Afmelden herkansing in verband met corona ............... 2 

Planning ..................................................................... 2 

Aanpassing jaarplanning ............................................. 3 

Geleende boeken verlengen ........................................ 3 

Mindfulness ................................................................ 3 

 

Pensioen 

Meneer Harkes (scheikunde) en meneer Meijer (assistent teamleider en verzuimcoördinator havo) werken 
deze week voor het laatst. Ze hebben 28 respectievelijk 40 jaar voor onze school gewerkt. Hartelijk dank voor 
jullie inzet voor alle leerlingen die jullie in die jaren hebben begeleid. Mevrouw Goedgedrag zal de lessen 
scheikunde gaan verzorgen na de kerstvakantie. Mevrouw Abu Zeid wordt de vervanger van meneer Meijer. 
Welkom beiden. 
 
Mevrouw Inia (maatschappijleer/maatschappijwetenschappen) heeft met ingang van het nieuwe schooljaar 
een nieuwe baan. Dank ook voor jouw inzet! Per 1 februari hebben we mevrouw Kerkkamp benoemd. De 
lessen worden in de tussenliggende weken voor de toetsweek zoveel mogelijk waargenomen door 
vakcollega’s.  

Corona 

Op dit moment zijn er 4 collega’s en 24 leerlingen thuis omdat ze positief getest zijn. We hopen dat de 
klachten meevallen en wensen iedereen veel beterschap toe.  

Online lessen 

Zoals we u/jullie hebben bericht worden de lessen tot en met woensdag online gegeven. 
We krijgen veel reacties van ouders en leerlingen die daar blij mee zijn. 
Ook voor de meeste docenten geldt dat. Het vraagt wel weer even een omschakeling voor leerlingen en 
docenten, zo vlak voor de kerstvakantie. Maar als zowel leerlingen als docenten samen er iets van willen 
maken, dan gaat het lukken om allemaal voorbereid de herkansing te kunnen maken en daarna goed de 
vakantie in te gaan. 
We vragen van leerlingen daarom: 

• Je zit met je laptop of computer achter een tafel of bureau.  
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• Je hebt je camera aan en bent zichtbaar in beeld. Je microfoon is uit tenzij de docent jou een vraag 

stelt.  

• Als je een vraag hebt steek je een digitaal handje op.  

• Tijdens k-uren kun je via Teams contact opnemen met de docent waarvoor je ingetekend hebt en kun 

je vragen stellen. 

• Lukt het niet of heb je problemen? Laat het weten aan je mentor. 

• Alle lessen gaan door, tenzij een docent via het scherm wordt afgemeld. 

Afmelden herkansing in verband met corona 

We willen graag dat zoveel mogelijk leerlingen hun herkansingen kunnen maken. Maar ook dan geldt: heb je 
klachten? Blijf thuis en laat je testen. Ook als je in quarantaine zit kun je je herkansing niet maken. Daarom 
geldt de volgende afspraak: 
Als een leerling bij een herkansingsmoment absent is met een legale reden én als voorafgaand aan dat 
moment de leerling telefonisch is afgemeld, dan wordt de leerling in staat gesteld om de herkansing op een 
later moment in het schooljaar alsnog te maken. Het is om organisatorische redenen nog niet mogelijk om 
daar nu al een datum voor vast te leggen. 
 
Tijdens herkansingen zijn mobieltjes in het lokaal niet toegestaan. Laat je telefoon thuis of stop hem in je 
kluisje. Ook omdat de corona-app op veel telefoons is geïnstalleerd zullen we de telefoonbakken in de lokalen 
voorlopig niet gebruiken (omdat telefoons dan dicht bij elkaar liggen en je ten onrechte een melding kunt 
krijgen. Na de vakantie kun je in lessen je telefoon bij je houden (uitgeschakeld), maar tijdens toetsen en 
herkansingen moet je telefoon buiten het lokaal blijven. 

Planning 

Donderdag 10 december  
Vrijdag 11 december 
Maandag 14 december 

Lessen via Teams volgens je rooster 

Dinsdag 15 december  
Lesuur 1 en 2: herkansing 
Vanaf 3e uur: online les 
 

Herkansingen voor de leerlingen die zijn ingedeeld 
op dinsdag (zie rooster Zermelo). 
Heb je een herkansing? Ga daarna naar huis en sluit 
aan bij de eerstvolgende les. Uiterlijk het 4e uur kan 
iedereen weer meedoen. 
Heb je geen herkansing? Dan heb je geen les tijdens 
de K-uren, maar begint je online les vanaf het 3e uur. 

Woensdag 16 december Lessen via Teams volgens je rooster 

Donderdag 17 december: 
Lesuur 1 en 2 
Lesuur 3 en 4 

Herkansingen voor de leerlingen die zijn ingedeeld 
op donderdag (zie rooster Zermelo).  
Er zijn die dag geen lessen. 

Vrijdag 18 december 
3 ronden herkansingen 

Herkansingen voor de leerlingen die zijn ingedeeld 
op  vrijdag (zie rooster Zermelo). 
Er zijn die dag geen lessen. 

Zaterdag 19 december Start van de welverdiende kerstvakantie! 



 

 

Maandag 4 januari Fysieke lessen op school volgens rooster. 

Aanpassing jaarplanning 

Om onze leerlingen de mogelijkheid te bieden om tijdens de kerstvakantie ook daadwerkelijk te 
ontspannen en om een optimale voorbereiding op de tweede toetsperiode mogelijk te maken, wordt de 
tweede toetsperiode een week uitgesteld. Dat geldt voor meerdere activiteiten in de periode tussen de 
kerstvakantie en de voorjaarsvakantie. Een aangepaste jaarplanning vind je op onze website. 

Geleende boeken verlengen 

Heb je een boek geleend via de mediatheek? 
Leerlingen kunnen hun boeken verlengen via hun eigen AURAspace. Het aantal keren dat een boek verlengd 
mag worden is verhoogd en het ook het verlengen van klassensetsboeken is tijdelijk mogelijk. Informatie 
over AURAspace etc. staat uitgebreid in It's Learning, vaksite mediatheek. Inloggen kan via de website (het 
slotje). 

Mindfulness 

De k-uren mindfulness op maandag het 4e en 5e uur kunnen helaas ook niet doorgaan. Voor iedereen die zich 
ingeschreven had voor dit k-uur heeft de docente, Marloes van Munster, een audio-bestand ter beschikking 
gesteld. Tijdens deze 9 minuten kun je een zogenaamde bodyscan uitvoeren, een oefening waarmee je met 
je geest als het ware je lichaam scant. Dit kan heel ontspannend werken. Voor iedereen die hier belangstelling 
voor heeft, is het bestand via deze link te downloaden. Let op: deze link is maar 7 dagen geldig. 
 

https://hetvlier-ehl.nl/images/Documenten20-21/BrievenEnInformatie20-21/2020-2021_jaarplanner_leerlingen.pdf
https://we.tl/t-ojgFPaaxI0

