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In augustus waren we zo blij dat we alle leerlingen weer gewoon op school 
konden ontvangen. Alle leerlingen weer samen in de klas. Geen online 
lessen, behalve voor leerlingen die niet naar school konden komen en 
wanneer een docent niet op school aanwezig kon zijn. Stukje bij beetje 
kwam hier verandering in, te beginnen met de mondkapjesplicht. Inmiddels 
zit Nederland al bijna twee maanden in een lockdown die strenger is dan we 
tot nu toe hebben meegemaakt. Sinds half december komen alleen de 
eindexamenleerlingen volledig naar school en de leerlingen van klas 3 
volgen alleen de beroepsgerichte vakken op school. De leerlingen uit klas 1 
en 2 volgende de lessen online. 
 
De invallende kou deze week verdreef het nieuws over Corona van de 
voorpagina’s. Sneeuw en ijs en zeer lage temperaturen zorgden er deze 
week voor dat het schoolgebouw op maandag en dinsdag op slot bleef. 
Onze eindexamenleerlingen volgen de meeste lessen in de aula of 
gymzalen. Helaas is het bij deze lage temperaturen onmogelijk om de 
gymzalen voldoende warm te krijgen. Daarom hebben we moeten 
besluiten om deze week alleen de beroepsgerichte vakken op school door 
te laten gaan. Ook de leerlingen uit klas vier volgen daarom de meeste 
lessen op dit moment online. Het ziet er naar uit dat de kou na de 
carnavalsvakantie weer verdreven is, zodat de leerlingen uit klas 4 hun 
lessen weer gewoon op school kunnen volgen.  
 
                   Onze ijsbeertjes hadden het  
                   enorm naar hun zin deze  
                   week... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de andere klassen geldt, dat we moeten afwachten welke beslissingen 
het Kabinet neemt. Mogelijk zal er begin maart weer een versoepeling van 
de regels komen, waardoor het mogelijk is meer lessen op school te 
verzorgen, ook aan de leerlingen van klas 1, 2 en 3. Uiteraard houden we u op 
de hoogte van de ontwikkelingen. 
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▶ Covid-19 Update 
 
 
 
 
 
 
 
 

De afgelopen maanden hebben we op onze school een wisselend beeld 
gezien in het aantal besmettingen bij leerlingen en docenten. Eind 
november was het helaas noodzakelijk om een hele brugklas thuis de lessen 
te laten volgen, nadat het aantal Covid-19 besmettingen in deze groep snel 
opliep. Daarna bleef het, mede door de lockdown, rustig. Vanuit de klassen 
die geen onderwijs op school volgen hebben wij geen bericht gehad dat 
leerlingen met het virus besmet waren.  
De afgelopen weken zijn drie leerlingen uit klas 4 positief op het virus 
getest. Ook is één docent besmet geweest met het virus. Hij heeft zijn lessen 
inmiddels weer hervat. 
Ook vanaf deze plek herhalen we de oproep om aan school te melden als 
uw zoon of dochter positief getest is op Covid-19. Het is voor ons belangrijk 
om een beeld te houden van de verspreiding van het virus onder onze 
leerlingen. 
 

▶ Online 
 
Wie had een jaar geleden gehoord van Google Meet, Teams of Zoom? 
Slechts een kleine groep werkte met online bijeenkomsten.  Inmiddels 
weten we al bijna niet beter. 
De meeste lessen worden online verzorgd. Dat is niet bij ieder vak mogelijk 
of makkelijk, waardoor er soms gaten ontstaan in het rooster. Gelukkig is 
een tussenuur thuis anders dan een tussenuur op school! 
 
 

Ook online lessen 
kunnen hele mooie 
resultaten 
opleveren! De 
leerlingen van 
mevrouw Elzakkers 
werkten aan de 
opdracht “Kunst 
tijdens Corona”. 

 
De hele dag achter een beeldscherm zitten is erg vermoeiend. Dat geldt ook 
voor het volgen (en geven) van online lessen. Om die reden hebben we 
besloten dat de onlinelessen 40 minuten duren in plaats van 50 minuten. Zo 
kunnen de leerlingen tussen twee lessen door even een korte pauze 
houden.  
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De leerlingen van klas B1c bedanken hun 
mentor, óók online! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Niet alleen lessen, maar ook ouderavonden, voorlichtingsbijeenkomsten en 
zelfs de Open Dag vinden dit schooljaar in gewijzigde vorm plaats. Helaas 
kunnen leerlingen uit groep 8 de school op dit moment niet bezoeken, ook 
niet voor meeloopmiddagen. De digitale Open Dag is gelukkig wel door een 
grote groep aankomende leerlingen en hun ouders bezocht.  
 

▶ Rooster en personeelszaken 
 
Op Magister en Zermelo is het lesrooster voor het tweede semester 
zichtbaar. Dit basisrooster wordt wekelijks aangepast aan de huidige 
omstandigheden, waarin bijvoorbeeld de LO-lessen niet doorgaan. Het is 
dus zaak het dagrooster steeds goed in de gaten te houden. 
 
Helaas gaan, door ziekte van één van onze collega’s de lessen 
Levensbeschouwing dit schooljaar maar in beperkte mate door. Hierover 
bent u al eerder geïnformeerd. Uiteraard heeft dit geen gevolgen voor de 
schoolvoortgang van de leerlingen. 
 

▶ Examen 
 
Gelukkig is het nog steeds mogelijk om de leerlingen van klas 4 alle lessen 
te laten volgen. Tot dusverre is er in het schoolexamenrooster nog 
nauwelijks sprake van vertraging. Wel is de afronding van het 
sollicitatieproject bij Nederlands naar achteren verschoven, zodat de 
jaarlijkse sollicitatiegesprekken met eindexamenkandidaten alsnog 
doorgang kunnen vinden.  
Op dit moment is nog niet geheel duidelijk wat er allemaal gaat veranderen 
rondom het Centraal Schriftelijk Eindexamen. Op 15 februari maakt minister 
Slob zijn plannen bekend. Uiteraard horen de examenleerlingen en hun 
ouders daarna welke gevolgen die plannen voor hun eindexamen hebben.  
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▶ (ver)nieuwbouw 
 

 
In de Vincentiusstraat wordt hard gewerkt aan de (ver)nieuwbouw van ons 
schoolgebouw. We hopen eind 2021 of begin 2022 naar onze nieuwe locatie 
te verhuizen.  Op de foto’s een impressie van de werkzaamheden. We kijken 
uit naar het eindresultaat! 
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