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Hoe doe je dat? Sfeer en cultuur in je school behouden (en waar mogelijk versterken) terwijl 
de activiteiten die je daarvoor in wilt zetten niet door kunnen gaan? 
Dat is één van de uitdagingen waar we ons voor gesteld zien in deze tijd.  
Die uitdaging lag er al toen we voor de zomer thuis zaten tijdens de lockdown, maar ook in de 
eerste periode van dit nieuwe schooljaar worden we op dit vlak met beperkingen 
geconfronteerd. 
Door de omstandigheden rondom het coronavirus voelden we ons vaak gedwongen een 
streep te zetten door activiteiten. 
Het blijkt belangrijker dan ooit om voor de schoolcultuur oog en aandacht te hebben. Dat 
hoorden we bijvoorbeeld terug van ouders van wie hun kinderen op het cognitieve vlak goed 
mee konden komen tijdens de lockdown, maar sociaal-emotioneel in de knel kwamen. Op het 
oog lijkt alles prima, maar onderhuids broeit er van alles. De ‘problematiek’ onder leerlingen is 
heel divers, merken we. Extra aandacht kan dan maken dat het vizier ook weer op onderwijs 
gericht kan worden. 
 
Terwijl collega’s, zolang de school open is, proberen om meters te maken, hebben leerlingen, 
nu de school weer open is, juist behoefte hun sociale contacten te verdiepen. En zien ze 
school vooral als een vehikel om aan de sociale kant daarvan maximaal aandacht te besteden. 
Want blijft die school wel open tenslotte? 
Aan ons team de uitdaging om te bekijken hoe beide elementen bij elkaar gebracht kunnen 
worden. 
 
Niet alleen crisismanager willen zijn, maar de onderwijskundige ontwikkelingen voort laten 
gaan, is nog zo’n uitdaging.  
Nadrukkelijk zijn we juist nu op zoek gegaan om, naast aandacht geven aan opgelopen 
onderwijsachterstanden, onze onderwijskundige opdracht te optimaliseren (en klaar te maken 
voor de toekomst). Zodat we daar direct de vruchten van kunnen plukken.  
Daartoe zijn we met alle geledingen binnen de school in gesprek gegaan. Om zo ook aandacht 
te blijven schenken aan socialisatie en personificatie en deels  tegemoet te komen aan de 
hierboven beschreven behoeften die er bij leerlingen leven. 
Zaken die uit die gesprekken naar voren komen, zijn dan bijvoorbeeld het belang van de 
kunstvakken hierin, de mentorlessen die wellicht een groter gewicht moeten krijgen of het 
kunnen samenwerken in groepjes aan allerlei opdrachten. 
Mooie ideeën om na de vakantie uit te werken en te concretiseren. 
 
We krijgen namelijk eerst even de tijd om de balans op te maken en op adem te komen in een 
week zonder schoolverplichtingen. Terugkijkend kon er, met enig improviseren, een heleboel 
nog wel. De foto’s in deze nieuwsbrief vormen daar een weerslag van. 
We hopen dat ook u met uw kinderen de zinnen even kunt verzetten, zodat we opgeladen aan 
de nieuwe fase beginnen.  
 

Spannende tijden met een zonnig randje 

We prijzen ons als locatie gelukkig dat we tot nu toe relatief weinig last hebben gehad van 
lesuitval. Heel vaak kon een les door een collega die thuis wachtte op een test toch digitaal 



gegeven worden; vaak met medewerking van een onderwijsassistent in de klas. 
En zo proberen we ook de absente leerling aan te laten haken. Want het is wel zuur als je zelf 
geen klachten hebt, maar noodgedwongen thuis zit, omdat een familielid besmet is geraakt. 
En dat besmette familielid al weer lang en breed de straat op mag, terwijl jij dan nog 10 dagen 
quarantaine in moet. Die leerling hoeft zich niet alleen te voelen, het overkwam ook drie 
medewerkers. 
Fijn dat u net zo zorgvuldig met de maatregelen om gaat als wij dat op school proberen. Door 
uw kind thuis te houden bij klachten en dan te laten testen helpt u de overdracht voorkomen.  
Het beperkte aantal besmette leerlingen (7 in totaal nu, die gelukkig allemaal al weer naar 
school kunnen), naast de ene positief geteste medewerker, is daarvan het gunstige resultaat. 
Gunstig in die zin dat wij ons nog niet gedwongen voelden om na te hoeven denken over een 
(gedeeltelijke) tijdelijke sluiting van de school. Er zijn in het land meerdere scholen die die 
noodzaak al wel gevoeld hebben. 
Ook het totaal aan niet corona-gerelateerde zieken is beperkt. De hygiëne-maatregelen 
hebben dus wel degelijk effect? 
We prijzen ons als directie gelukkig dat we een team mogen aansturen dat in deze drukke en 
spannende tijden bereid is een stapje extra te doen, en zelfs lessen van collega’s waar wil 
nemen. 
Niemand heeft om deze omstandigheden gevraagd en van de afgekondigde, strengere 
maatregelen vinden we allemaal ook weer wat. Dan is het fijn dat er toch een gevoel van 
‘samen’ ontstaat en we elkaar vast kunnen houden. 
Tenslotte zijn wij het met elkaar die het virus tot staan kunnen brengen. Door ons aan de 
maatregelen te houden en geen onbezonnen dingen te doen. Wellicht ook iets om thuis met 
uw kinderen nog eens te overdenken in de herfstvakantie? 
Ik hoop dat we hierin gezamenlijk blijven optrekken. 
 

Personalia 

Mevrouw Janssen is vorige week aan haar zwangerschapsverlof begonnen. Tot aan de 
meivakantie zullen haar lessen Klassieke Talen worden waargenomen door de heer Lutterkort. 
We zijn blij dat we in hem een ervaren collega hebben gevonden om de voortgang van het 
onderwijs in de Klassieke Talen te waarborgen. 
 

Toetsing 
Eind september en begin oktober waren er dagelijks gemiddeld 125-150 leerlingen afwezig, 
terwijl ze niet echt ziek zijn en online lessen kunnen volgen. Daarnaast gemiddeld 30 zieke 
leerlingen. Dat levert een probleem op bij toetsing. Er zijn teveel leerlingen afwezig bij een 
toets. Bovendien zal dit aantal waarschijnlijk nog toenemen als de winter nadert. 
Leerlingen, die soms wel 2 weken thuis moeten blijven, missen veel toetsen. Dat levert teveel 
toetsdruk op voor deze leerlingen.  
 
Onderwijskundige ontwikkeling en toetsbeleid 
De aandacht voor formatief handelen staat centraal in onze onderwijskundige ontwikkeling 
teneinde de leerling meer regie te geven over zijn eigen leerproces. Docenten zijn en worden 
geschoold hierin. Secties geven in hun sectieplannen aan hoe hier steeds meer aandacht aan 
te geven. Met  formatief handelen wordt duidelijk waar de leerling staat en wat de volgende 
stap moet zijn om de leerdoelen te bereiken. Hier is geen cijfer (dat meetelt) aan verbonden. 
Onze commissie toetsbeleid denkt na over toetsing. Vorig schooljaar is een kleine start 
gemaakt, maar door de pandemie heeft het verder stilgelegen. Doel is te onderzoeken hoe we 
toetsing meer als instrument kunnen gebruiken om de ontwikkeling van de leerling te volgen 
en te sturen. Dit kan betekenen dat cijfers een kleinere rol gaan spelen om zo meer gericht te 
zijn op het totale groeiproces van de leerling en op leren in plaats van op presteren om zo het 
gebruik van het lange termijn geheugen te stimuleren. 
Gegeven de huidige ontwikkelingen lijkt het opportuun om versneld een pilot in te zetten met 
een aangepaste vorm van toetsing. 
 
Wat betekent dit voor dit schooljaar? 



Op 5 oktober zijn er twee brainstormsessies geweest met docenten over het onderwijs nu er 
zoveel leerlingen absent zijn en de toekomst van dit schooljaar. In de ouderraad van 5 oktober 
en in het leerlingenparlement op 12 oktober is dit onderwerp ook ter sprake gekomen. 
 
Op basis van al deze gesprekken komen we tot de volgende uitgangspunten: 

 Gemiste toetsen hoeven niet allemaal ingehaald te worden. 

 We beperken het aantal toetsen voor een cijfer per vak op jaarbasis. Deze toetsen 

vinden altijd fysiek op school plaats. 

 Er zijn formatieve evaluaties om het leerproces in kaart te brengen, die kunnen ook in 

het cijfersysteem genoteerd worden met weging 0. Deze evaluaties kunnen ook thuis 

plaatsvinden. 

 Aan het einde van het jaar geeft de docent een totaalwaardering over het leerproces 

van dat jaar met een onvoldoende, voldoende of goed. Dat is van aanvullende waarde 

voor de overgangsbeslissing, als de leerling de richtlijn niet gehaald heeft. 

 

Wijziging in het jaarrooster 
Op vrijdag 13 november was er een thuiswerkdag gepland, deze wordt verplaatst naar 

donderdag 26 november. Op woensdag 25 november is er al een vrije dag voor leerlingen, de 

dag daarna werken de leerlingen volgens de studiewijzer aan de vakken die ze op die dag 

hebben. Vrijdag 13/11 is er gewoon les op school! 

Het geplande inschuifrooster op 16 november tot en met 19 november gaat niet door, de 

gewone lestijden gelden dan. Deze wijzigingen zijn in het rooster onderaan deze nieuwsbrief 

opgenomen. 

 

Waarom deze wijzigingen? 

Onze klassenbesprekingen (rapportvergaderingen) vinden altijd plaats na een inschuifrooster. 

Met de gespreide pauzes dit schooljaar is een inschuifrooster niet te realiseren. Daarom 

hebben we ervoor gekozen 25 en 26 november hiervoor te gebruiken. 

 

Ouderbijdrage 

Net als in voorgaande jaren is er dit jaar een factuur uitgegaan met betrekking tot de 
ouderbijdrage. De bekostiging van het onderwijs vindt deels vanuit de overheid plaats, maar 
het budget kan niet alle kosten dekken. Vandaar dat we ook een beroep doen op ouders. 
Deels zijn die bijdragen vrijwillig, deels verplicht (bijv. de deelname aan het Technasium vanaf 
leerjaar 2). 
Voor de activiteiten tot januari 2021 is gekeken of die doorgang konden vinden. Geschrapte 
activiteiten zijn niet in rekening gebracht. Wat wel in rekening is gebracht gaat dus óf gewoon 
door óf vindt in 2021 plaats. 
Net als vorig jaar zullen we bedragen die betaald worden voor activiteiten die toch geen 
doorgang kunnen vinden aan u crediteren. 
 

Taal centraal 
Arjen Lubach had het er al over in Zondag met Lubach: Nederlandse 
leerlingen lezen te weinig boeken. Hierdoor krijgen ze steeds minder plezier 
in lezen, worden ze er minder goed in en dat zorgt weer voor nog minder 
leesplezier. Een vicieuze cirkel die wij op school proberen te doorbreken!  
Zo hebben we in de bovenbouw alweer voor het vijfde jaar een boekenclub. 
Met 15 leerlingen lezen we dit jaar drie boeken die een literaire prijs hebben 
gewonnen en jureren we mee voor de landelijke literaire jongerenprijs van 
2021: de Inktaap. De tweede helft van het jaar volgen er ook (online) literaire uitstapjes 
waarin we de schrijvers gaan ontmoeten en we deelnemen aan workshops. 



Maar dit jaar hebben we voor het eerst ook een boekenclub speciaal voor examenleerlingen. 
Door met elkaar boeken te lezen én te bespreken kunnen ze zich goed voorbereiden op het 
mondeling examen in het voorjaar.   
Elke les Nederlands wordt gestart met het lezen in 
je leesboek. Leerlingen brengen dit leesboek zelf mee of 
lenen het van school. In de onderbouw wordt ook 
tijdens sommige andere lessen gelezen, dus leerlingen 

moeten elke dag hun leesboek bij zich hebben! De komende periode wisselen de 
leerlingen van de brugklas via ‘speeddates’ hun leeservaringen met elkaar uit. 
Tot slot, na de herfstvakantie komt in vwo4 de auteur Anne-Gine Goemans op 
bezoek. Zij zal vertellen over haar schrijverschap en haar boeken, maar leerlingen 
gaan zelf ook ervaren hoe het is om een boek te schrijven. 
 

 

Opdrachtgevers in MS Teams op bezoek bij O&O  
Bij O&O werken de leerlingen van de tweede klas, in opdracht van Marc van Os en Esther 
Olsthoorn, aan het ontwerp van een ‘rugzakwoning’.   
Vorige week gaven we twee lessen, waarvan we nooit gedacht hadden ze ooit op deze manier 
te geven. Fysieke en online samenwerking kwam samen tot een geweldig resultaat.   
  
De opdrachtgevers en thuiswerkende leerlingen waren via MS Teams digitaal aanwezig in de 
les. Via het bord, stelden ze zich voor aan de leerlingen in de klas én thuis. Tot slot volgde er 
een klassikaal gesprek over een aantal bouw-gerelateerde werkzaamheden.   
  
Daarna gingen de leerlingen per team op aanwijzen 
van mevr. Wiechers naar de MakerSpace. De heer Van 
der Ende heette hen hier welkom. Ze namen plaats 
achter de MS Teams laptop. Het daaropvolgende team 
nam plaats in de ‘wachtrij’.    
In MS Teams zaten de opdrachtgever, de heer 
Veerman en de eventueel thuiswerkende leerling(en) 
van het te presenteren team. De heer Veerman had de 
regie in de tijdbewaking per presentatie. Hij beschikte 
over alle PowerPoints van de teams, die vóór en 
tijdens de les in één online document waren gezet door de heer H. van Idsinga.   
  
In totaal hebben 24 teams gepresenteerd voor én overleg gehad met hun opdrachtgever!  
 

Klappen voor Bart 
Op maandag 12 oktober was Bart Melief te gast om 
(in de sporthal) een voorstelling te spelen over 
pesten.  
Bart is een cabaretier met een hazenlip. Daar is hij 
zelf vroeger erg mee gepest.  
In zijn voorstelling nam Bart de brugklassers mee in 
zijn verleden. Hij vertelde op indrukwekkende, 
soms confronterende wijze zijn verhaal. Hij vertelde 

hoe hij zijn middelbare schooltijd heeft beleefd en welke impact het pesten heeft gehad op 
zijn leven.  
Na afloop van de voorstelling hebben de klassen onder leiding van de mentor een 
nabespreking gedaan. Bij deze nabespreking was ook ruimte voor eigen inbreng van de 
leerlingen. We kunnen terugkijken op mooie, leerzame momenten met elkaar. We hebben 
gemerkt dat het erg waardevol is om dit onderwerp met onze leerlingen te bespreken. 
 



 
 
Melanchthon voetbaltoernooi weer in ere hersteld! 
Nadat het aantal leerlingen de afgelopen jaren steeds afnam, hebben wij de gouden formule 
voor een geslaagd toernooi hervonden. Een sporttoernooi als onderdeel van de 
activiteitenweek is een groot succes. We hebben zeker sportieve leerlingen maar na schooltijd 
op school sporten werd steeds minder populair. Onze leerlingen hebben het gewoon druk! 
Ruim een kwart van alle leerlingen hebben aan het voetbaltoernooi meegedaan. Het toernooi 
was over drie dagen verdeeld. De leerjaren 1 en 2 mochten dinsdag aan de slag. Op woensdag 
kwamen de teams uit de leerjaren 5 en 6 en donderdag hebben de leerjaren 3 en 4 het 
toernooi gezellig afgesloten.  
Op alle dagen zag je de sportiviteit terug. Veel wedstrijden konden wij dan ook zonder 
scheidsrechter spelen. Soms was een scheidsrechter wel handig en zeker richting de finales 



was een ‘neutrale’ scheidsrechter wel gewenst. Het was ook leuk om te zien dat bijvoorbeeld 
bij de meisjes van de leerjaren 1 en 2, na super enthousiaste wedstrijden een team uit leerjaar 
1 won. Zij konden het bijna niet geloven. De spanning bij de beslissende penalty’s was ook erg 
hoog.  

 
Bij de jongens werd als bonus nog een grote finale gespeeld. De winnaars van leerjaar 1 mocht 
nog spelen tegen de winnaar van leerjaar 2. Met een einduitslag van 2-1 voor het team uit 
leerjaar 2 was dat een mooie finale. 
Dat meerdere teams uit de leerjaren 5 en 6 nog hopen op “nog een voetbaltoernooi” geeft 
wel aan dat op woensdag op een geweldig manier werd gestreden. Na mooie 
poulewedstrijden werd de finale een waar spektakel. Een finale van V6 tegen H5 is altijd leuk 
om te zien. Dat H5 dit jaar met de prijs vandoor ging, was ook zeker verdiend. 
Op donderdag kon er nog een team worden gemaakt uit de leerlingen die op dat moment nog 
les hadden. Met een verdienstelijke vierde plaats waren de Underdogs enthousiast aanwezig. 
Net als op woensdag werd donderdag de dag begeleid door twee Jeugdsportleiders. Deze 
dames hebben het speelschema, scorelijst en andere taken voortreffelijk uitgevoerd zodat de 
toernooien ook prima op tijd verliepen. 
De docenten Bewegen & Sport willen alle leerlingen en begeleiders bedanken voor deze drie 
onvergetelijke dagen! 
 
 

 
Op 15 oktober kreeg een aantal leerlingen het Goethe-certificaat uitgereikt door de docenten van de sectie Duits. 

Een feestelijke gebeurtenis! 

 

Agenda (onder voorbehoud) 

Week 44   Belweek. 
26-10    Toetsvrije dag.  
 
week 45   Toetsweek Havo 5/Vwo 6. 
4-11    Schrijver in de School (Anne-Gine Goemans voor Vwo 4). 
 
Week 46 
 
Week 47 



16-11    Ouderraad. 
 
18-11  19.30 uur Voorlichtingsavond leerjaar 3 profielkeuze. 
 
Week 48 
25-11    Studiedag – leerlingen vrij. 
   
26-11    Studiedag – leerlingen werken thuis. 
 
27-11    Rapport mee H5/V6. 
    Wiskunde B-dag V5/H5. 
 
Week 49 
3-12    Sinterklaasviering in blok 5 voor leerjaar 1, 2 en 3. 
 
Week 50 
7 en 9-12   Voortgangsgesprekken (online). 
 
8-12    Studiedag – leerlingen vrij. 
 
Week 51   Actie voor de Voedselbank. 
 
17-12    Kerstviering met leerlingen. 
 
18-12    Kerstontbijt leerjaar 1, 2, 4 en vwo 5- daarna lesvrij. 
 
21-12 t/m 1-1   Kerstvakantie 
 
                  
Met vriendelijke groet, 
Mw. E.H. Wijnberger-van Engen 
G. Hospes 
Vestigingsdirectie 
 
 
  
 

    
 
      


