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Korte terugblik 

De eerste lesweek na de vakantie zit er al weer op. De meeste leerlingen kregen thuis online les, de 

examenleerlingen hier op school. Toch wilden en konden we na de vakantie niet zomaar over gaan tot de 

orde van de dag en starten met de les. Want na de vakantie blijft er een lege stoel achter in onze school. 

Maandag het 1e uur zijn we daarom begonnen om met alle collega’s stil te staan bij het overlijden van Aiden. 

Het 2e uur is dat ook gebeurd met de leerlingen.  

Het heeft een enorme impact op ons allemaal. Zo’n gebeurtenis raakt ook aan je eigen verdriet; en dat mag 

ook, dat is heel begrijpelijk. Probeer dat verdriet te uiten, thuis met je familie, met vrienden of met je mentor 

of docenten op school. We hebben elkaar, we zijn samen een school: steun elkaar, let op elkaar, zoek elkaar 

op, zoek je mentor op…   

Aan het eind van de afscheidsdienst van Aiden werd een nummer van Queen gedraaid: Show must go on. 

Het galmde door de kerk! Show must go on! Hoe moeilijk het ook is, we gaan door.  

Show must go on…..  dat geeft hoop en ondanks alles een goed vooruitzicht op het nieuwe jaar.  

Daarom allemaal een gezond, veilig en gelukkig nieuwjaar gewenst!  

Corona en voortgang 

Tijdens de lockdown moeten de examenleerlingen fysiek les op school krijgen en mogen de SE-onderdelen 

worden afgetoetst. Afgelopen week is goed verlopen. We ervaren veel meer ruimte in het gebouw. Omdat 

bijna al onze docenten zowel examenklassen als niet-examenklassen hebben, geven ze vanuit hun lokalen 

les: het ene uur hebben ze een klas voor zich en het andere uur geven ze online les. Dat is best intensief, 

maar gaat goed. Een aantal docenten geeft vanaf thuis les omdat ze tot de risicogroep behoren. Deze lessen 

worden begeleid door toptutoren en docenten LO. Op deze manier kunnen alle lessen doorgaan. 

We hebben deze week 3 meldingen van leerlingen en 1 melding van een collega binnengekregen die positief 

getest waren (en na de vakantie niet op school zijn geweest). We wensen hen natuurlijk beterschap toe. We 

houden met elkaar de cijfers in de gaten. Aanstaande dinsdag is er opnieuw een persconferentie. De 

School voor bovenbouw havo, atheneum en gymnasium 

 NIEUWSBRIEF 14 – 8 januari 2021   
 

 



 

 

toetsweek voor periode 2 start 20 januari. Het rooster daarvoor is bekend gemaakt. Vooralsnog gaan we 

ervan uit dat deze toetsweek gewoon door kan gaan. Mocht de persconferentie aanleiding geven tot 

wijziging, dan brengen we je/u zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

Deadline 15 januari selectiestudie 

Voor sommige selectiestudies geldt een deadline van 15 januari voor het aanleveren van de cijferlijst. Om de 

resultaten van de herkansing van aanstaande maandag nog mee te nemen in deze cijferlijst, heeft het 

decanaat alle examenleerlingen een mail gestuurd met een kort vragenlijstje waarin je kunt aangeven dat je 

je cijferlijst nodig hebt. We vragen de docenten dan om van die leerlingen de verbeterde resultaten van de 

herkansingen uiterlijk 14 januari om 10.00 uur na te kijken en in SOM te zetten. Daarna zal de administratie 

de cijferlijsten van de betreffende leerlingen van een stempel en handtekening voorzien en naar hen mailen 

(leerlingenmail). Donderdag 14 januari ’s middags kun je je cijferlijst dan doorsturen. Zorg er dus voor dat je 

de mail van het decanaat invult, anders kunnen we niet garanderen dat jouw herkansing op tijd is nagekeken. 

Wijziging examen 2021 

Afgelopen woensdag hebben alle ouders en leerlingen een brief gekregen met een toelichting op de wijziging 

van het examen. Deze brief bevat alle informatie die we tot nu toe hebben. Ga nog niet teveel nadenken over 

dat 1e en 2e tijdvak, maar focus je eerst op de herkansingen en toetsweek 2. Er is nog tijd genoeg daarna. 

Door de wijziging heb je in ieder geval meer ruimte en tijd om je examen goed af te ronden, en dat is mooi!  

mevr. G. ten Brinke 

Update profielwerkstuk 

Door het aanpassen van de jaarplanning zijn de data voor het PWS ook gewijzigd. Voor zowel het havo als 

vwo is de deadline een week opgeschoven. Het inleveren moet nu gebeuren op: 

Havo – 19 februari 2021 (inclusief reflectieverslag) 

Vwo – 12 februari 2021 

De presentatieavonden gaan op locatie niet door. Het lijkt ons onwenselijk om elkaar op extra momenten op 

te zoeken gezien de huidige maatregelen. Om deze reden is ervoor gekozen de presentaties digitaal te laten 

plaatsvinden. Via Teams presenteren de leerlingen het profielwerkstuk aan hun begeleider(s) en eventueel 

andere genodigden. 

Instructie hiervoor volgt via It’s Learning en/of de PWS-begeleiders.  

Presentatieavond havo – 11 februari 2021 

Presentatieavond vwo – 18 februari 2021 

dhr. K. van de Wassenberg en mevr. V. van der Laan-Lobo 


