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Op 1 maart ging de rode loper uit! Nadat kort voor de kerstvakantie het 
onderwijs voor de leerlingen uit klas 1 en 2 geheel online ging en voor klas 3 
gedeeltelijk, was het twee maanden lang akelig stil op school. We waren 
dan ook heel blij toen op 23 februari de mededeling kwam dat de scholen 
de deuren weer mochten openen. Dat betekent niet dat we schooldagen als 
vanouds kunnen inrichten. We hebben keuzes moeten maken. Ons 
uitgangspunt was, dat het voor alle leerlingen goed is om iedere dag naar 
school te komen. Voor de eindexamenleerlingen veranderde er niets, die 
volgen al het hele schooljaar alle lessen zoveel mogelijk op school. Ook voor 
de leerlingen van klas 3, het zo belangrijke voor-examenjaar, wilden we een 
zo compleet mogelijk lesrooster inrichten. Juist in deze periode van het 
schooljaar maken de leerlingen van klas 3 al toetsen die meetellen bij het 
eindexamen en daarop willen we hen zo goed mogelijk voorbereiden. 
Dankzij de inzet van extra surveillanten en door het inzetten van extra 
lokalen is het gelukt om ook deze leerlingen voor alle lessen naar school te 
laten komen. De leerlingen van klas 1 en 2 komen ook iedere dag naar 
school, maar voor hen geldt dat ze alleen ’s ochtends of ’s middags naar 
school komen. Op het dagdeel dat ze thuis zijn, volgen ze de lessen online. 
Geen ideale combinatie, maar wel de best haalbare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 maart: de rode loper ligt uit bij de terugkeer van alle leerlingen op school. 
 
Helaas moeten we wel de kanttekening maken dat lessen niet altijd door 
kunnen gaan. Het komt geregeld voor dat een docent toch niet op school 
kan zijn omdat hij of zij zich moet laten testen of in quarantaine moet.  
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Ook is er lesuitval door ziekte van docenten. De roostermaker probeert 
dagelijks het rooster voor de leerlingen zo optimaal mogelijk te maken. In 
de afgelopen week betekende dat jammer genoeg dat we een paar dagen 
overgeschakeld zijn op onlinelessen. 
 

▶ Covid-19 Update 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook in periode vanaf de carnavalsvakantie zijn er een aantal leerlingen 
positief getest op het Covid-19 virus. Het gaat in totaal om 9 leerlingen, die 
allen gelukkig weer hersteld zijn. Eén collega is positief getest. Zij is nog 
herstellende. Binnen Roosendaal neemt het aantal positief getesten helaas 
weer toe. We blijven op school daarom alert op de anderhalve meter afstand 
en het dragen van mondkapjes. We vragen u om het belang hiervan ook 
met uw zoon of dochter te bespreken en uw kind thuis te houden als het 
klachten heeft.  
Als uw zoon of dochter positief getest wordt, wilt u ons daarvan dan zo snel 
mogelijk op de hoogte stellen? 
 

▶ Attentie nieuwe leerlingen 
 

Eén van de leuke momenten in het schooljaar is 
de jaarlijkse inschrijfdag, waarop de aanstaande 
brugklasleerlingen zich komen aanmelden voor 
het nieuwe schooljaar. Wat waren we 
teleurgesteld dat het niet mogelijk was om de 
nieuwe leerlingen hiervoor op school de 
verwelkomen.  
 
In plaats daarvan vond het inschrijven dit jaar 
digitaal plaats. We zijn er heel trots op dat dit 
schooljaar maar liefst 132 leerlingen voor onze 

school hebben gekozen, ruim 20% meer dan in het afgelopen schooljaar!  
 
Omdat deze leerlingen niet naar school mochten komen, hebben we het 
omgedraaid: de school bezocht de leerlingen. Op woensdag 21 april is bij alle 
leerlingen het bewijs van inschrijving thuisbezorgd, mèt een 
welkomstcadeautje. 
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▶ Activiteiten brugklas en 
   eindexamenleerlingen 
 
Op 11 mei worden er op het sportveld een aantal leuke activiteiten voor onze 
brugklassers georganiseerd. We hopen op een leuke en ontspannen dag 
voor onze leerlingen! 
 
Voor alle examenkandidaten is de laatste lesdag een bijzondere dag. Een 
dag die vaak wordt aangegrepen om de school flink op stelten te zetten. Die 
dag hebben we dit jaar helaas voorbij moeten laten gaan. Niet omdat we 
onze leerlingen geen leuke laatste lesdag gunnen, maar (opnieuw) omdat 
Corona roet in het eten gooit. We hebben de leerlingen al verteld dat we 
zeker een leuk afscheid met ze willen organiseren, maar dat pas doen als er 
wat meer mogelijk is.  We zijn inmiddels met een groep leerlingen in 
gesprek en kijken hoe we in de maand mei een leuke afscheidsactiviteit 
kunnen organiseren.  
 

▶ (Ver)nieuwbouw 
 

Na een voorbereidingstraject van 
ruim 3 jaar zijn we november vorig 
jaar eindelijk begonnen met de 
bouw van ons nieuwe 
schoolgebouw. Naar verwachting 
wordt onze “kleine school voor grote 
dromen” in week 50 opgeleverd. Wij 
vinden het belangrijk om onze 
leerlingen actief te betrekken bij de 
ontwikkeling en inrichting van “hun” 
nieuwe school.  
 

Omdat de aula de ruimte is voor onze leerlingen hebben we de leerlingen 
gevraagd, middels een onlinepoule, een keuze te maken tussen twee 
varianten. De aula is de plek waar onze leerlingen moeten kunnen pauzeren, 
ontspannen maar ook studeren. Dit vraagt om een inrichting die bij ze past, 
waar ze zich prettig voelen, die multifunctioneel is en natuurlijk waar ze 
trots en zuinig op zijn. Samen met 6 zeer enthousiaste brugklasleerlingen is 
er een eerste inventarisatie van hun wensen geweest. Super om te zien en 
horen hoe betrokken deze leerlingen zijn en hoe duidelijk ze hun wensen 
kunnen formuleren! 
 
Vloggers op de bouw: Donderdag 22 april gaan we samen met twee 
leerlingen die zich hebben aangemeld voor het vloggen naar de bouw. Daar 
gaan zij onder begeleiding van de bouwopzichter diverse opnames maken. 
Natuurlijk worden alle veiligheidsregels in acht genomen daarom krijgen de 
leerlingen veiligheidsschoenen en bouwhelmen in bruikleen. 
 
Wilt u de ontwikkelingen, aan de buitenzijde, graag live zien kijk dan naar 
deze opname gemaakt met de 2 timelapsecamera`s die op de bouw 
hangen: https://youtu.be/PZghXXQIwXw 
 

https://youtu.be/PZghXXQIwXw
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