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Deze week zagen we op en rond school de eerste uitvloeiselen van ‘ dat er weer meer mogelijk is’.  

Zo gingen de examenleerlingen, met hun afdelingshoofd en de mentoren, met elkaar uit eten. Op 

zich niet een groots gebeuren misschien, maar de uitgelaten stemming en uitgesproken positieve 

sfeer deden vermoeden dat men het én gemist had én dat er behoefte aan was. Er werd volop 

genoten. 

Daarnaast heeft een grote groep leerlingen van vwo 5 een eigen ski-reis georganiseerd. Zij verblijven 

op dit moment op de piste, samen met enkele docenten voor de begeleiding.  

Trots lieten enkele leerlingen deze week hun hoodie zien die ze speciaal voor deze reis hebben laten 

ontwikkelen. 

Best spannend toen we besloten dit plan uit te laten werken. Op het moment van de eerste 

gesprekken stond Oostenrijk nog helemaal niet open voor de ontvangst van groepen jongeren. 

Zonder ‘boosterprik’ kwam je er ook lang niet in. 

 

           

                                                               Examenleerlingen, mentoren en afdelingshoofden uit eten 

 

Het voelt goed dat de coronamaatregelen worden afgeschaald. Dat biedt een ander, een nieuw 

perspectief. En luidt hopelijk een nieuwe fase in. 

Een wonderlijk toeval dat de eerste grote activiteiten die weer mogelijk zijn, carnaval en naar de 

sneeuw, juist de activiteiten zijn die voor de eerste golf aan besmettingen zorgden. 

En nu zijn we zomaar twee jaar verder. 

Tegelijkertijd voelt het nog wel een beetje ongemakkelijk dat we net kunnen doen alsof ‘corona’ niet 



 

meer bestaat. Lijkt een beetje op struisvogelpolitiek. Wetenschappers geven aan dat corona niet 

meer verdwijnt en dus van tijd tot tijd de kop op kan steken. Met nieuwe beperkende maatregelen 

als gevolg? We gaan het zien. 

Voorlopig zijn er andere onderwerpen, die de voorpagina’s halen. Denk aan de situatie in de 

Oekraïne. 

 

Behalve de bovenstaande activiteiten staat er meer op stapel om een nieuwe fase in te luiden.  

Zo gaan de brugklassen binnenkort schaatsen voor het goede doel, worden de leerlingen van vwo 3 

bezocht door de Erasmusuniversiteit en gaat havo 4 aan het einde van de eerste week na de 

vakantie naar Outdoor Valley voor een sportieve activiteit gecombineerd met een gezellig etentje. 

Zo fijn dat dit weer kan! 

Het is te hopen dat dit leerlingen helpt om uit hun ‘corona-modus’ te komen. Een patroon dat voor 

veel leerlingen meer een sleur geworden is. Jongeren werden beperkt in hun 

ontwikkelmogelijkheden en raakten mede daardoor hun motivatie kwijt.  

Gelukkig is het nu voorjaarsvakantie. Hopelijk geniet u daar met het gezin ook van en helpt het in 

het vinden van nieuw perspectief. 

 

Een schoolorganisatie in coronatijd 

U heeft de afgelopen tijd misschien wel eens wat langer moeten wachten bij het afmelden van uw 

zoon of dochter vanwege corona of ander fysiek ongemak. Of er werd misschien later dan u van ons 

gewend bent gereageerd op een mail of een belletje.  

Mogelijk lag de oorzaak dan wel deels in het feit dat de schoolorganisatie op sommige momenten 

overbelast raakte en de werkdruk extra hoog was. Ook een gevolg van corona. 

Er waren in de periode vanaf de kerstvakantie bijvoorbeeld  dagen dat soms tot meer dan 15% van 

de leerlingen absent was. Deels thuis met corona, deels in quarantaine, deels ….. 

Dat zorgde wel eens voor wat zand in de machine. 

Stel u een roostermaker voor die tussen 7.00 en 7.15 uur gebeld wordt door een tiental collega’s die 

deze dag niet (mogen) komen als gevolg van corona, quarantaine of een schoolsluiting op de school 

van het eigen kind. Zie dan maar eens een rooster te maken als er geen of nauwelijks vervangers 

beschikbaar zijn. 

Stel u een administratie voor die ’s morgens vroeg de melding krijgt van een coronabesmetting bij 

enkele leerlingen die de vorige dag nog gewoon in de klas zaten. Een nieuwe dag van ‘bron- en 

contactonderzoek’. En regulier werk afschalen of opzij leggen. 

Stel u een examensecretaris voor die na een toetsweek wekenlang dag in dag uit leerlingen ontvangt 

die (examen)toetsen komen inhalen die ze op het daarvoor gereserveerde tijdstip niet mochten 

maken. Thuis met een vochtige neus wachtend op de uitslag van een PCR-test. 

We zijn trots op deze medewerkers in de frontlinie, die zonder mopperen maar door zijn gegaan en 

niet alleen klaar stonden voor u als ouders en voor de leerlingen, maar ook hun collega’s uit de wind 

hielden en bijstonden waar nodig en mogelijk. 

Ik zou niet weten wat we zonder hen moesten; zij zijn de smeerolie in de organisatie. 

We hopen dan ook dat zij de komende periode de tijd en de rust vinden om wat op adem te komen. 

En de achterstand in hun gewone werk in te halen.  

We gunnen het ze van harte! 

 



 

PR in coronatijd 

De afgelopen maanden stonden zoals ieder jaar ook in het teken van voorlichting aan leerlingen van 

groep 8 en hun ouders/verzorgers.  

Voor deze lichting, die toen ze in groep 7 zaten geen open dag of lesmiddag mochten bezoeken, 

extra belangrijk omdat ze een gevoel moeten krijgen bij de onderwijsplek waar ze, afhankelijk van 

hun schooladvies, de komende vier, vijf of zes jaar zullen doorbrengen. Ze moeten immers wel met 

plezier naar school gaan. 

Gelukkig kon er in deze PR-periode weer meer dan vorig jaar toen alles digitaal moest. Maar ook dit 

jaar geen voorlichtingsavonden, geen Open Dag en geen Gymnasiummiddag op school. 

De rondleidingen voor groep-achters waren een vondst. Best spannend voor hen natuurlijk. Op 

afstand, met een mondkapje en zonder ouder op bezoek bij een hele grote school waar je niets of 

niemand kent. We geven het je te doen. Maar naar de geluiden achteraf luisterend viel dit wel in de 

smaak. 

Meer dan 700 leerlingen schreven zich in voor een rondleiding. Dat betekende dat er wekenlang elke 

middag drie groepjes van zo’n tien groep 8-leerlingen met een docent en een leerling uit onze brug- 

of tweede klas door het gebouw liepen. Intensief, maar ook ontzettend leuk. We zouden het zo weer 

doen. 

We vonden het wel moeilijk om de ouders en verzorgers te 

wijzen op de overheidsrichtlijnen die bezoek (en dus 

meekomen met hun jonge tiener) niet toelieten. Niet 

alleen was dat moeilijk vanwege het feit dat we beseffen 

dat het heel lastig is om een middelbare school voor je 

oudste te moeten kiezen op basis van ‘plaatjes’ (folder en 

website) of ‘praatjes’ (digitale voorlichtingsavond en 

verhalen van anderen).  

Het druist ook heel erg in tegen de ‘gastvrijheid’ en ‘het 

contact maken’ dat we als belangrijke handelsmerken van 

de school beschouwen.   

Deze week is de officiële inschrijfperiode van start gegaan. 

Die loopt tot en met 25 maart 2022. Dan weten we voor 

hoeveel nieuwe ‘bruggers’ we een plekje moeten 

reserveren. Ze zijn van harte welkom. 

 

Onderwijs …. wat zit er in de pijplijn? 

Nu het erop lijkt dat we een periode van ‘rust’ in het vooruitzicht gesteld krijgen als het om corona 

gaat, pakken we ook de draad van de onderwijsontwikkelingen weer op. 

Op onderwijsontwikkeldagen hebben we ons verder bekwaamd in differentiatie, formatief 

evalueren (met name feedback geven) en het leerdoeldenken. Allemaal voorwaarden om maatwerk 

te kunnen bieden en daarmee het eigenaarschap te bevorderen. 

Onze onderwijscommissie komt met enige regelmaat bij elkaar om hier van tijd tot tijd nieuwe 

stappen in te zetten die voortvloeien uit ons meerjaren-schoolplan. 

 

We hebben dit jaar ook veel tijd en aandacht besteed aan het wegwerken van leervertragingen, die 

de leerlingen opgelopen (kunnen) hebben. We konden daarvoor de middelen inzetten die de 

overheid beschikbaar stelde in het kader van het NPO-programma. Omdat het voor scholen best 



 

lastig is om extra personeel te vinden, heeft de overheid nu besloten dat de gelden over langere tijd 

ingezet mogen worden. 

Een ander bezwaar dat scholen aan de NPO-gelden vinden kleven is het feit dat het gaat om 

incidentele middelen waar juist structurele investeringen kunnen helpen om het onderwijs in 

Nederland naar een hoger plan te tillen. 

Rond de kerstvakantie is, in het kader van het NPO-programma, een nieuwe leerlingenscan 

afgenomen. De leerlingen zijn opnieuw bevraagd op hun beleving op het vlak van cognitie, 

executieve vaardigheden en sociaal welbevinden. De uitslagen worden op dit moment nog 

geanalyseerd; opvallende individuele zaken zijn al wel met leerlingen en/of ouders gedeeld. 

Deze scan zal richting het einde van de schooljaar een derde keer worden ingezet. Dan met als doel 

om te bepalen met welke interventies voor het wegwerken van leervertragingen we volgend 

schooljaar nog aan de gang moeten. 

Momenteel wordt er bij de docenten uitgevraagd hoe zij de ondersteuning ervaren zoals we die dit 

jaar hebben uitgerold. Direct na de voorjaarsvakantie zullen we ook de leerlingen hierover bevragen. 

 

Een tweede aandachtsveld waar we mee aan de slag zijn is Passend Onderwijs en dan met name op 

het vlak van hoogbegaafdheid. Dit is een zoektocht, omdat hoogbegaafdheid zich uit in een breed 

scala aan verschijningsvormen. Maatwerk is ook hier het devies, waarbij met name het sociaal 

welbevinden en de executieve vaardigheden prioriteit krijgen. 

De leden van de werkgroep die zich hiermee bezig houdt zijn zich momenteel vooral verder aan het 

bekwamen. Dat doen zij door het volgen van opleidingen (de ECHA-opleiding in Nijmegen 

bijvoorbeeld), het deelnemen aan werkgroepen (van het Samenwerkingsverband Koers VO en de 

gemeente Lansingerland) en het consulteren van experts op dit gebied. Ook zijn er voorzichtige 

contacten met PO-scholen met een hoogbegaafdheidsprofiel, dit om te kijken hoe we de overstap 

PO → VO kunnen versoepelen voor deze leerlingen. 

De volgende stap (te zetten in het nieuwe schooljaar) is het organiseren van een geregeld ‘peer-

contact’ op steeds wisselende momenten in de week. Naast ‘ontmoeting’ willen we hier graag een 

apart curriculum voor ontwikkelen. 

 

Een derde ontwikkelveld is de toetsing. Om meer nadruk te leggen op het leerproces en minder op 

het leerresultaat hebben we het formatief evalueren omarmd. Door het aantal toetsen te beperken 

is hier ruimte vóór gecreëerd. Met instemming van onze MR is daar het toetsbeleid op 

geformuleerd, beleid dat voor de meivakantie geëvalueerd zal worden.  

Deze week was er een toetsweek voor alle leerjaren. Toetsweken maken onderdeel uit van het 

toetsbeleid. 

Direct na de voorjaarvakantie zal er zowel onder docenten als onder leerlingen een vragenlijst 

worden uitgezet, die onderdeel uitmaakt van de evaluatie. Hoe leerlingen tegen het fenomeen 

‘toetsweken’ aankijken maakt daar onderdeel van uit. 

Internationalisering 

Nou zult u misschien denken: de wereld is nog maar net open en dan denkt de school alweer aan 

internationale contacten?  

We houden onze contacten graag warm en liefst breiden we die ook uit.  

Zo is dat in coronatijd bijvoorbeeld gebeurd met onze collega’s in Duitsland. Ook daarbij was Teams 

een uitkomst. 

De contacten met het Leibnitz Gymnasium in Dortmund zijn weer aangehaald en nu er ook aan 

Duitse zijde groen licht is, worden afspraken weer concreet en zal een groep leerlingen op 

uitwisseling gaan. De leerlingen van onze havo 3 hebben informatie ontvangen dat zij zich voor deze 



 

uitwisseling kunnen aanmelden. Net na de meivakantie komen de Duitse leerlingen eerst deze kant 

op. 

En er is een tweede contact ontstaan, nu met een middelbare school in Liverpool. Zij waren op zoek 

naar een school die met hen projectonderwijs op het vlak van science vorm wilde geven. Ons 

technasium leent zich daar natuurlijk prima voor.  

Leerlingen van onze vwo 5-groep Onderzoek en Ontwerpen en hun leeftijdgenoten in Engeland 

werken nu gezamenlijk aan een project voor Arcadis, actief in zowel Nederland als Engeland. De 

bedoeling is om een kunstwerk te maken van gerecycled materiaal van het bedrijf. 

Voorlopig gaat de samenwerking nog alleen via een beeldscherm (leuk om leerlingen in de 

technasiumwerkplaats aan het werk te zien met Engels als voertaal). Videobellen maakt heel veel 

mogelijk.  

In de toekomst ligt de wens om aan deze projecten ook een concrete uitwisseling te koppelen.  

 

Examens opnieuw aangepast 

Het Centraal Schriftelijk Examen wordt voor het tweede jaar op rij aangepast. De overheid heeft, na 

overleg met de onderwijsbestuurders, besloten dat de examenleerlingen opnieuw veel nadeel 

hebben ondervonden in de aanloop naar het examen en dat aanpassingen gewenst zijn. 

Wellicht heeft deze lichting examenleerlingen nog wel meer nadeel ondervonden dan die van de 

vorige twee jaar. De huidige lichting heeft immers geen enkel ‘normaal’ schooljaar gekend tijdens 

hun bovenbouwcarrière. 

De versoepelingen werden niet alleen door de leerlingen, maar ook door de examendocenten, die 

hun leerlingen soms met de leerstof zagen worstelen, positief ontvangen. 

De genomen maatregelen zijn vergelijkbaar met die van vorig jaar:  

• de leerlingen krijgen de kans om gespreid examen te doen; 

• de leerlingen mogen niet één maar twee vakken herkansen; 

• de ‘duimregel’ geldt opnieuw. Dat wil zeggen dat de leerlingen bij het bepalen van de uitslag 

op één van hun onvoldoendes een duim mogen leggen. Dat cijfer, het mag geen ‘kernvak’ 

(Nederlands, Engels of wiskunde) zijn, telt dan niet mee bij het bepalen van de uitslag. 

Voor leerlingen die hun examens spreiden kan er wel een addertje onder het gras zitten als zij na het 

tweede tijdvak nog een herkansing in tijdvak 3 nodig hebben. Die herkansing vindt pas in de 

allerlaatste schoolweek plaats en de uitslag wordt pas in de zomervakantie bekend. 

Wij merken dat het vooruitzicht van deze versoepelingen leerlingen helpt om met vertrouwen aan 
de slag te gaan richting examen. En we vertrouwen erop dat de meesten toch een volwaardige 
cijferlijst met vooral voldoendes nastreven. 
 

Schoolvakanties schooljaar 2022-2023 
Zomervakantie  ma 11 juli 2022 t/m vr 19 augustus 2022 
Herfstvakantie  ma 24 oktober 2022 t/m vrijdag 28 oktober 2022 
Kerstvakantie  ma 26 december 2022 t/m vr 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie ma 27 februari 2023 t/m vr 3 maart 2023 
Pasen   vr 7 april 2023 t/m ma 10 april 2023 
Meivakantie  ma 24 april 2023 t/m vr 5 mei 2023 
Hemelvaart  do 18 mei en vr 19 mei 2023 



 

Pinksteren  ma 29 mei 2023 
Zomervakantie  ma 10 juli 2023 t/m zo 18 augustus 2023 

 
Bericht van de Gemeente Lansingerland  
Aankomende voorjaarsvakantie wordt er een toffe activiteit georganiseerd zodat de leerlingen zich 
niet hoeven te vervelen. De activiteiten die op donderdag 3 maart georganiseerd worden bestaan uit 
een online Fortnite toernooi, lasergamen en een workshop parfum maken.  

Aan deze activiteiten zijn geen kosten verbonden en inschrijving verloopt via de website van Beleef! 
Sport en Cultuur. Let wel op, er is plek voor 40 deelnemers en vol = vol. Via onderstaande link wordt 
je direct doorverwezen naar de inschrijfpagina. 

https://www.lansingerlandbeweegt.nl/wintergames-activiteiten/  

Indien het maximaal aantal deelnemers is bereikt is het natuurlijk ook mogelijk om je aan te melden 
voor een proefles bij een lokale sport- of cultuuraanbieder. Kijk gerust rond en meld je dan ook snel 
aan!  
Met vriendelijke groet, 
Lansingerland Beweegt & Stichting Jeugd en Jongerenwerk 

  

Agenda (onder voorbehoud) 
Week 10   Start mondelinge examens havo 5/vwo 6. 
9-3  blok 4+5 Erasmus Universiteit in de school voor vwo 3-klassen. 
              Voorlichtingsavond leerjaar 1. 
 
10-3    Voorlichtingsavond reis leerjaar 2. 

11-3  blok 5+6 Havo 4 naar Outdoor Valley. 

Week 11   Toetsweek 3 havo 5/vwo 6. 
14-3  avond  Informatieavond reizen leerjaar 4. 

18-3  avond  Leerlingen H5/V6 met kunst naar Rotterdams Philharmonisch 
    Orkest in De Doelen, Rotterdam. 

Week 12   Vervolg mondelinge examens havo 5/vwo 6. 
22-3    Ontwikkeldag (CAO); leerlingen werken thuis a.d.h.v.  
    studiewijzer.  

24-3    Leerjaar 1 – Schaatsen voor het goede doel. 

Week 13 
28 t/m/ 31-3   Inschuifrooster i.v.m. rapportvergaderingen. 
 
31-3    Herkansen SE-toetsen havo 4 en vwo 5. 
 
1-4    Herkansen/Inhalen TW3 havo 5/vwo 6. 

https://www.lansingerlandbeweegt.nl/wintergames-activiteiten/


 

Week 14   Rapport mee leerjaar 1-4 en vwo 5. 
6-4  avond  Eindexamenconcert/expositie kunst/presentaties O&O. 

Week 15   Reisweek leerjaar 2 en 4. 
    Les- en activiteitenweek andere leerjaren. 
 
15-4    Goede vrijdag. 

Week 16 
18-4    Tweede Paasdag. 
 
19 en 20-4   Voortgangsgesprekken. 

25-4 t/m 7-5   Meivakantie 

 

Met vriendelijke groet, 
Mw. E.H. Wijnberger-van Engen 
G. Hospes 
Vestigingsdirectie 


