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Coronanieuws 

Inmiddels bent u van ons gewend dat nieuws, met betrekking tot corona, via 
een update aan u wordt gemaild. Deze lijn houden we de komende tijd vast. 

Steeds als er belangrijke wijzigingen zijn, worden die samengevat in zo’n 
update. Deze zijn terug te lezen op de site van de mavo en het lyceum. 

Tot op heden valt het gelukkig allemaal nog mee, het aantal collega’s dat corona 
heeft gekregen is nog beperkt tot 1 en het aantal leerlingen een handvol. Wel 

hebben we regelmatig collega’s die volgens de richtlijnen thuis moeten blijven 
en getest moeten worden. Dat betekent dat er dan dus lessen uitvallen en 

helaas is deze lesuitval niet evenredig verdeeld. Sommige klassen hebben nog 
nauwelijks uren moeten missen, terwijl het in andere klassen op de een of 

andere manier samenklontert. Voor verschillende lessen hebben we inmiddels 

vervanging kunnen regelen en soms laten we in een bepaalde klas, waar nog 
niet zoveel uitval is geweest een les vervallen, zodat een collega een klas met 

“hogere nood” kan opvangen. 
 

Verder wijzen we u op de richtlijnen van de 
GGD. Als een leerling positief getest is, dan 

kunnen alle andere kinderen van die klas 
gewoon naar school. De GGD zoekt dan, al dan 

niet via de ouders van de positief geteste 
leerling, contact met leerlingen die buiten school 

in de vrije tijd nog veel contact hebben gehad met de positief geteste leerling. 
Die wordt dan gevraagd in quarantaine te gaan. Het is dan mogelijk om op de 

vijfde dag een test doen, zodat de quarantaine kan stoppen bij een negatieve 
testuitslag. Verder informeren we steeds, ook volgens de richtlijnen van de GGD, 

alleen de ouders en de leerlingen van de klas waarin de positief geteste leerling 

zit. 
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Vakantieregeling 2021-2022 
Een paar weken terug heeft de MR ingestemd met de 

vakantieregeling voor volgend schooljaar: 

 
Eerste schooldag           maandag 6 september 2021 

Herfstvakantie               maandag 25 t/m vrijdag 29    oktober 

2021 

Kerstvakantie                maandag 27 december 2021 t/m  

vrijdag 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie         maandag 28 februari 2022 t/m  

vrijdag 4 maart 2022 

Tweede Paasdag            maandag 18 april 2022 

Meivakantie                   maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022 (inclusief 

Koningsdag) 

Hemelvaart                    donderdag 26 mei 2022 en vrijdag 27 mei 2022 

 

Tweede Pinksterdag      maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie              maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 2022 
de data wijken op sommige plaatsen af van de (landelijke) adviesdata!! 

 
Overgangsnormen met betrekking tot opstromen aangepast 

Normaal gesproken zit opstromen van mavo naar havo bij ons in de structuur na 
klas 1. De overgangsnormen beschrijven waaraan een leerling moet voldoen om 

naar klas 2 van het lyceum te gaan. Omdat we afgelopen jaar bij veel leerlingen 
te weinig zicht hadden of een opstroom succesvol zou kunnen zijn, hebben we 

de overgangsnormen van klas 2 aangevuld met “opstroomeisen”. Deze zijn 
hieronder geformuleerd. De getallen die genoemd worden, die gehaald moeten 

worden voor de JIJ-toetsen, hebben we in overleg met het toetsbureau 
samengesteld.  

 

Opstromen vanuit klas 2 mavo naar 3 havo  schooljaar 2020-2021     
Een leerling die opstroomt moet daar de ambitie 

en de motivatie voor hebben en de leerling zal 
redelijkerwijs de havo in 5 jaren moeten kunnen 

halen.  
De JIJ-toetsen zullen op niveau moeten zijn. 

Hiermee bedoelen we : 
  

Rekenen 2F ontwikkelscore 80 of meer ; bespreking tussen 75 en 80 
Nederlands lezen 2F ontwikkelscore 75 of meer; bespreking tussen  70 en 75 

Engels lezen A2 ontwikkelscore 70 of meer; bespreking tussen 65 en 70 
 

Zijn de scores lager, dan kan de docentenvergadering op basis van argumenten 
toch tot een positief besluit komen. 

Een leerling kan alleen opstromen indien hij minimaal een 7,5 gemiddeld heeft 

voor alle vakken en een 7,5 gemiddeld voor de vakken Ne, En, wi heeft.  
Ook hier is het mogelijk dat bij minder dan 7,5 de docentenvergadering een 

positief opstroombesluit neemt. 
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Opstromen van klas 1 naar klas 2 lyceum 

De opstroomeisen van klas 1 naar klas 2 hebben we ook aangepast met 

ingang van dit schooljaar. Een aantal jaren geleden hebben we in overleg 
met externen de scores vastgelegd waaraan een leerling moet voldoen om 

over te kunnen stappen van klas 1 mavo naar 2 havo. Inmiddels zijn we een 
aantal jaren verder en zijn er landelijk zoveel toetsen gemaakt, dat de 

grenzen tussen de niveaus veel duidelijker zijn geworden. Omdat deze 
grenzen anders liggen dan toen, hebben we besloten deze aan te passen 

zoals hieronder te zien is. Deze aanpassing staat hieronder: 
 

Een leerling die opstroomt moet daar de ambitie en de motivatie voor 
hebben en de leerling zal redelijkerwijs de havo in 5 jaren moeten kunnen 

halen.  
De JIJ-toetsen zullen op niveau moeten zijn. Hiermee bedoelen we :  

Rekenen 1F ontwikkelscore 75 of meer ( was 70 of meer) ; bespreking 
tussen 70 en 75 

Nederlands lezen 1F-2F ontwikkelscore 70 of meer (was 75 of meer); 

bespreking tussen  65 en 70 
Engels lezen A1-A2 ontwikkelscore 65 of meer ( was 60 of meer); 

bespreking tussen 60 en 65 
Zijn de scores lager dan kan de docentenvergadering op basis van 

argumenten toch tot een positief besluit komen. 
Een leerling kan alleen opstromen indien hij minimaal een 7,5 gemiddeld 

heeft voor alle vakken en een 7,5 gemiddeld voor de vakken Ne, En, wi 
heeft.  

Ook hier is het mogelijk dat bij minder dan 7,5 de docentenvergadering een 
positief opstroombesluit neemt. 

 
Week van Serious Request. 

Volgende week staat de hele school weer in het 
teken van Serious Request. Rekening houdend met 

alle richtlijnen, hebben we het programma zo 

aangepast dat de pauzes, waarin alles plaatsvindt 
gescheiden zijn, zodat het niet al te druk wordt in de aula. Zo hopen we toch 

een gezellige sfeer te krijgen en het jaar op een aangename manier af te 
sluiten. Met “the Lifeline 2020” komt 3FM dit jaar in actie voor het Rode Kruis 

dat medische hulpverleners ontlast en verspreiding van 
corona tegengaat. 

 
Kerstbijeenkomsten op vrijdag 18 december 

We zullen het kalenderjaar op onze traditionele manier 
afsluiten. Ook hier hebben we voor wat aanpassingen 

gezorgd. Klas 4 gaat in de ochtend  
schaatsen. Met de Irene Wüstijsbaan is afgesproken dat 

dat op een coronaproof manier kan. De leerlingen van 
klas 1 tot en met 3 hebben een bijeenkomst met de klas 
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en de mentor. Het is traditie dat leerlingen iets meebrengen om te eten en 
dat er een gezamenlijke maaltijd van wordt gemaakt. Dit jaar kunnen de 

leerlingen niks meebrengen van thuis, maar zorgt de school dat er voor 

iedereen iets lekkers is. De leerlingenraad zal hiervoor zorgen. 
 

Ouderkamer in de bibliotheek.  
De ouderkamer is door de maatregelen een paar weken dicht geweest, maar 

is inmiddels weer open. Het programma staat hiernaast afgebeeld. 
 

Start nieuwe jaar 
Op 4 januari beginnen de 

lessen weer volgens rooster. 
Normaal gesproken starten de 

lessen dan het tweede uur, 
omdat we met het personeel 

dan een nieuwjaarsontbijt hebben. Maar gezien de 
maatregelen, gaat dit ontbijt niet door en 

beginnen we dus het eerste uur met de lessen. 

 
Studeren op school na de kerstvakantie 

We zien op dit moment een aantal leerlingen dat 
het op wat voor manier dan ook niet voor elkaar 

krijgt om goede resultaten te halen. Anderen 
zouden er best een schepje bovenop mogen doen.  

Na de vakantie gaan we drie dagen per week ( 
maandag, woensdag en donderdag ) extra uren 

inplannen, meestal aansluitend op het lesrooster 
om leerlingen onder begeleiding te laten studeren 

en waar nodig stof uit te leggen. We gaan hiervoor 
een aantal leerlingen uitnodigen. Deze lessen zijn 

verplicht te volgen. Ook kunnen leerlingen zich 
vrijwillig inschrijven. Leerlingen gaan meedoen 

voor een periode van ongeveer zes weken en 

daarna gaan we kijken of er een stijgende lijn te 
zien is. U ontvangt hierover nog meer informatie. 

 
Fijne vakantie!  

We wensen iedereen een fijne vakantie toe, 
waarbij school, en zeker het onlinegebeuren, even 

naar de achtergrond gaan. Daarnaast een goede 
start van het nieuwe jaar en 

blijf gezond! 


