
Klankbordavond 8 februari 2022

Aanwezig namens de schoolleiding: Cees van Leeuwen, Hendrik Jan Veenstra

Agenda
- Online lessen
- Excursies
- Toetsen

Algemeen
We zien als school de druk van corona toenemen op de dagelijkse organisatie. Vandaag
hadden we b.v. 15 collega’s die ziek waren. We zien dit terug in ‘gatenkaas’ roosters. In
sommige gevallen is, helaas en onvermijdelijk, de communicatie naar leerlingen toe wat ad
hoc. Dit betekent ook dat de systematiek zoals we die kennen van een toetsweek in de
bovenbouw en toetsplanningen onder druk staan. Dit alles vraagt van de organisatie, van
collega’s maar ook van leerlingen flexibiliteit en een bepaalde mate van zelfredzaamheid.
Vanuit de ouders wordt geopperd om in de onderbouw een aantal weken per jaar geen
toetsen te hebben zodat leerlingen even geen druk voelen. Dit wordt doorgegeven aan de
collega’s die bezig zijn om na te denken over de toekomst van de toetsplanning.

Meet
Het uitgangspunt van de school is dat docenten zich richten op de leerlingen in de klas.
Oftewel er wordt geen online lesgegeven. Uitzondering is een collega die in quarantaine zit.
De meet is een service zodat leerlingen toch nog wat onderwijs meekrijgen. Een aantal
collega’s kunnen zowel de leerlingen in de klas als ook thuis bedienen, waardoor er
onderling kwaliteitsverschil is.

Excursies
Leerlingen missen het om samen op reis te gaan. Gelukkig zien we heel langzaam weer
mogelijkheden om leerlingen juist buiten school nieuwe kennis, inzicht en leerervaringen te
bieden. Recent is de 4e klas havo en vwo naar het Rijks- en Stedelijk Museum geweest. In
april gaan de tweede klassen tto op een tweedaagse excursie in Nederland. Ook de derde
klassen gaan op stap. We zijn blij met deze ontwikkelingen en pakken de ruimte die we
krijgen om invulling te geven aan deze vorm van onderwijs.

Welzijn
Onder de leerlingen zien we een grotere nood dan voorheen. We kunnen stellen dat we
onze leerlingen beter in zicht hebben dan ooit tevoren. De KOM-gesprekken, mentoraat,
leerling coördinatoren, schoolmaatschappelijk werk, zijn allemaal gericht op het
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ondersteunen van de leerlingen. Hierbij willen we preventief werken door vroegtijdig te
signaleren en interventies te plegen waar nodig. Vandaag is bijvoorbeeld FC De
Krachtpatsers op school geweest om aan de slag te gaan met 2TH.

Extra Curriculair
Van de verschillende CLubZ wordt volop gebruik gemaakt. Het is mooi om te zien dat
leerlingen ook na school bezig zijn met hun interesses en dat er vriendschappen ontstaan
tussen leerlingen van verschillende leeftijden en afdelingen. Ouders zouden het mooi vinden
als er ook een Sport Club zou komen. Dit verzoek is reeds neergelegd bij de sectie LO.

Datum volgende klankbordavond
De datum van de volgende klankbordavond is in overleg vastgesteld op 18 mei. Wij willen u
dus graag uitnodigen voor woensdagavond 18 mei 2022, van 19.30 tot 20.30 uur.

Cees van Leeuwen
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