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Nieuwsbrief voor ouders 

Terugblik eerste periode 2020 2021: 
De eerste 8 weken Spaarne College zijn achter de rug en ik wil onze kanjers van 
leerlingen een groot compliment geven. Een nieuwe schoolomgeving voor onze eerste 
klassers en ook voor ongeveer 300 leerlingen van de Paulus mavo en de Daaf 
Gelukschool een grote verandering. Een flink aantal leerlingen had al wel eens 
praktijklessen op de locatie Badmintonpad gevolgd, maar dat levert toch een ander 
gevoel op dan elke dag naar een nieuwe school gaan. 
De sfeer tussen de leerlingen onderling lijkt goed en we ondersteunen de leerlingen waar 
we kunnen.  
Ook een groot compliment aan al onze medewerkers. De problemen met het lesrooster, 
de spanning van Covid 19 en voor een groot deel van de medewerkers bekend raken met 
een nieuwe werkplek, leverden ook stress op. De motivatie van de docenten en 
ondersteunende collega’s heeft er gelukkig niet onder geleden. We beginnen meer en 
meer aan elkaar te wennen en hopelijk worden de laatste restjes van de verbouwing 
tijdens de herfstvakantie uitgevoerd. Voor ons een week om de batterij weer op te laden 
en vanaf maandag 19 oktober gaan we weer volledig en enthousiast draaien.  

Beslisboom 12+: 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief een zogenaamde Beslisboom 12+. Het is een leidraad 
voor ouders van kinderen in het voortgezet onderwijs. Hiermee kan beoordeeld worden 
of een kind, vanwege gezondheidsklachten, wel of niet naar school mag. 

Mondkapjes: 
In navolging van het dringende advies van het kabinet om in openbare ruimtes en in 
scholen een mondkapje te dragen, heeft het Spaarne College besloten om per 19 oktober 
2020 een mondkapjesplicht in te voeren. Deze verplichting zal tot nader order gelden. 
Waar de wet het kabinet niet toestaat een verplichting in te voeren, heeft de directie van 
een school deze bevoegdheid wel. Om daarin ondubbelzinnig duidelijkheid te geven, is er 
na instemming van de MR besloten tot deze verplichting voor allen die zich in de school 
bevinden. Vanaf 19 oktober (na de herfstvakantie) dragen alle mensen die zich in de 
school bewegen een mondneusmasker in de gangen en de andere openbare ruimtes 
binnen de school. In het lokaal, of op een andere plek waar iemand gaat zitten, mag het 
masker af. Dit geldt bijvoorbeeld in de pauzeruimte om iets te eten en te drinken. Buiten 
op het schoolterrein geldt de mondkapjesplicht niet.  

Doel van het dragen van een masker  

Het aantal corona besmettingen neemt toe. De mondkapjesplicht gaat er niet voor 
zorgen dat dit een halt toegeroepen wordt. De combinatie van maatregelen zal hier wel 
aan bijdragen. Het gaat dan om de hygiëneregels (geen handen schudden, vaak handen 
wassen, niet aan het gezicht komen, niezen en hoesten in ellenboog en papieren 
zakdoekjes gebruiken, thuisblijven bij klachten en laten testen) in combinatie met het 
gebruik van het mondneusmasker.  
We weten uit onderzoek dat de school niet de plek is waar het vaakst besmettingen 
plaatsvinden. Dat is in de thuissituatie. Het aantal besmettingen op het Spaarne College 
is momenteel laag. Met de invoering van de mondkapjesplicht naast de bestaande 
hygiënemaatregelen hopen we dit zo te houden.  
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Praktische uitvoering  

Op maandag 5 oktober hebben wij het dringende advies gegeven tot het dragen van een 
mondneusmasker. U bent hier middels de nieuwsbrief van 2 oktober over geïnformeerd, 
Op maandag 19 oktober gaat de daadwerkelijke mondkapjesplicht in. Dit betekent dat 
we elkaar erop aanspreken als het mondneusmasker niet gedragen wordt. We volgen 
hierbij de lijn zoals we die ook volgen als het gaat om het (niet) dragen van een pet. Een 
leerling die met een pet de school binnen komt, vragen we deze af te zetten. Een leerling 
die zonder mondneusmasker door de school beweegt, vragen we om deze op te zetten. 
Wanneer een leerling weigert een mondneusmasker te gebruiken, dan zullen wij de 
leerling de toegang tot de school ontzeggen. De veiligheid van onze medewerkers en 
leerlingen staat voorop. Om onze leerlingen op weg te helpen ontvangt elke leerling en 
medewerker op maandag 19 oktober eenmalig een mondkapje van school. Het is hierna 
de bedoeling dat leerlingen elke dag zelf een masker meenemen. Leerlingen mogen het 
door school verstrekte mondkapje gebruiken, maar leerlingen mogen uiteraard ook zelf 
een mondneusmasker aanschaffen. Mocht een leerling daarna per ongeluk het 
mondneusmasker vergeten dan kan er, tegen een geringe vergoeding van 50 eurocent, 
een bij de balie gehaald worden. 

Het mondneusmasker  

Het mondneusmasker is een gezichtsmasker dat de mond en de neus bedekt. De ogen 
zijn vrij en zichtbaar. Dit kan een stoffen wasbaar exemplaar zijn of een model voor 
eenmalig gebruik. Er mag ook gebruik gemaakt worden van een gezichtskap, waarbij 
naast de mond en de neus ook de ogen beschermd zijn achter een transparant scherm. 
Medewerkers en leerlingen maken gebruik van hun eigen masker. Het masker mag een 
kleur hebben of een bedrukking, hiervoor gelden dezelfde regels als bij kleding. Het 
masker mag niet aanstootgevend zijn.  

Tenslotte  

Het zal voor iedereen binnen de school wennen zijn dat we ons in de situatie bevinden 
waarin een mondkapjesplicht aan de orde is. Als u vragen heeft, kunt u terecht bij 
ondergetekende. 

Regeling lessen bij afwezigheid: 
De afgelopen weken zijn docenten absent van school geweest omdat zij wellicht Covid-19 
gerelateerde gezondheidsklachten hadden. We proberen vanaf 19 oktober de lessen die 
uitvallen via teams te laten doorgaan. Dat houdt dan in dat een vervangende docent de 
klas opvangt en toezicht houdt tijdens de les die de thuiszittende docent via teams geeft.  
 
Leerlingen die thuis zijn vanwege Covid 19 gerelateerde klachten kunnen via Magister het 
huiswerk inzien en maken. Ook kunnen zij via Teams de studieplanners per vak vinden. 
Mocht daarover onduidelijkheid zijn, dan geeft de mentor graag duidelijkheid.  

PR toestemming leerling in Magister: 
Vanuit school worden er met enige regelmaat foto’s en video’s gemaakt. Zowel voor 
interne (nieuwsbrief medewerkers, interne presentaties etc.), als externe (social media, 
informatieboekje, website, folders, pers, nieuwsbrief ouders etc.) doeleinden. Wij zouden 
het heel leuk vinden om uw kind/pupil een rol te geven op deze foto’s en tijdens deze 
video’s. Mocht uw kind/pupil dit leuk vinden en u akkoord gaat, dan verzoeken wij u dit 
aan te geven in Magister bij de kolom ‘Toestemmingen’. U kunt apart toestemming geven 
voor interne of externe communicatie. 
  



Spaarne College Nieuwsbrief 5 (9 oktober 2020) 2020-2021 

Pauze indeling per 19 oktober: 
Met ingang van maandag 19 september zullen we met gescheiden pauzes werken. De 
pauzes worden ook enigszins korter (1e pauze 20 minuten – 2e pauze 25 minuten).  
We laten de onderbouw en bovenbouw apart van elkaar pauzeren volgens onderstaand 
schema.  
Tijdschema: 
    Leerjaar 1 & 2   leerjaar 3 & 4 
1e uur    8.30 – 9.15    8.30 – 9.15  
2e uur    9.15 – 10.00    9.15 – 10.00 
Pauze onderbouw  10.00 – 10.20   
3e uur    10.20 – 11.05   10.00 – 10.45 
Pauze bovenbouw       10.45 – 11.05  
4e uur    11.05 – 11.50   11.05 – 11.50  
5e uur    11.50 – 12.35    11.50 – 12.35  
Pauze onderbouw  12.35 – 13.00   
6e uur    13.00 – 13.45   12.35 – 13.20 
Pauze bovenbouw       13.20 – 13.45  
7e uur    13.45 – 14.30    13.45 – 14.30 
8e uur     14.30 – 15.15   14.30 – 15.15 
9e uur     15.15 – 16.00    15.15 – 16.00 
10e uur         16.00 – 16.45 (HBR)  
 

 

Stapelen (herprofileren): 
Op het Spaarne College bestaat de mogelijkheid om te stapelen (herprofilering). 
Leerlingen die een diploma hebben behaald in de Basisberoepsgerichte leerweg, kunnen 
onder specifieke voorwaarden een jaar langer op school blijven om een diploma op het 
niveau van de Kaderberoepsgerichte leerweg te behalen.  
 
 Voorwaarden stapelen 

 
Procedure bij ‘stapelen’ 

Basisberoepsgericht  
 
(Diploma behaald. 
Wens om naar 
Kaderberoepsgericht 
niveau over te stappen) 

Zie  hieronder bij ‘beslissing” 
plus: 
-De PTA resultaten zijn 
gemiddeld per vak minimaal 
een 7,0. 
Het gemiddelde van de 
centraal schriftelijke examens 
is minimaal een 6.8. 
De leerling heeft een positief 
advies van de decaan. 
-De leerling heeft in blok 4.2 
en 4.3 zijn/haar laatste 2 
keuzevakken binnen het 
profiel op kader afgerond met 
een minimaal resultaat van 
een 6,0. 
-Er moet plaats zijn in de klas 
van de gekozen sector. 
 

-De leerling geeft bij de start 
van leerjaar vier schriftelijk 
aan zijn mentor aan voor 
herprofilering in aanmerking te 
willen komen. 
-Uiterlijk 2 november 2020 
mailt de leerling zijn/haar 
motivatiebrief naar: 
j.dejong2@spaarnecollege.nl 
met een cc naar zijn/haar 
mentor.  
-In de afsluitende Spaarne 
week van periode 1 zal er een 
motivatiegesprek plaatsvinden 
met de decaan. 
-Na dit gesprek zal de decaan 
een advies formuleren voor de 
docentenvergadering. 

mailto:j.dejong2@spaarnecollege.nl
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-De leerling volgt in periode 
4.2 en 4.3 zijn/haar 
keuzevakken binnen het 
profielvak op kader niveau. 
 

 
Beslissing 
Wanneer ouders en leerling een verzoek neerleggen bij het Spaarne College voor een 
verdieping, verbreding of stapelen van het onderwijsprogramma, dan zal de vraag 
voorgelegd worden aan het docententeam tijdens de eerstvolgende rapportvergadering. 
Een positief of negatief advies wordt gebaseerd op cijfers uit Magister, de CITO’s, 
aanwezigheid, een eventueel OPP en mogelijk andere aanwezige signalerings-
instrumenten. Het docententeam doet een uitspraak over de motivatie, zelfstandigheid 
en schoolse vaardigheden van de leerling. Er wordt een afweging gemaakt of de leerling 
de schoolse vaardigheden beheerst om vanuit de basisondersteuning een dergelijke 
uitbreiding dan wel verzwaring van het reguliere onderwijsprogramma met goed gevolg 
te kunnen volgen. De professionele mening van het docententeam is hierin leidend. 
Het advies van het docententeam en de schoolleiding zorgt voor een definitieve 
beslissing. De beslissing en daarbij horende voorwaarden en verwachtingen worden 
schriftelijk vastgelegd met ouders en leerling.  

Bezoek inspectie: 
Op dinsdag 20 oktober komt de inspectie op bezoek op onze school. In het kader van een 
bestuurlijk inspectieonderzoek wordt een verificatieonderzoek uitgevoerd op het Spaarne 
College. De inspectie praat met leden van het ondersteuningsteam, mentoren, docenten 
die lesgeven aan leerlingen met een GL/TL advies en met leerlingen zelf. De centrale 
vraag zal zijn of we v.w.b. begeleiding en ondersteuning van leerlingen waarmaken wat 
we zeggen. Ook wordt tegelijkertijd gekeken naar het thema kwaliteitszorg. 

Jaaragenda: 
Op maandag 19 oktober start het tweede blok PPO voor leerjaar 1. 
Op maandag 26 oktober start het derde blok PPO voor leerjaar 2. 
In de week van 26 oktober moeten de rapportcijfers ingeleverd zijn.  
Op maandag 2 november start de 1e Spaarne week. Tijdens die week worden allerlei 
activiteiten uitgevoerd die per leerjaar verschillen. U zult daarover nog in detail worden 
geïnformeerd. 
Op maandag 9 november begint periode 2. Dat houdt voor leerjaar 3 en 4 een wijziging 
van profiel- en keuzevakken in. 

Tot slot 
We wensen al onze leerlingen een hele fijne vakantie toe. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief (of vanwege andere zaken) willen reageren 
dan kunt u mij een mail sturen w.huiberts@spaarnecollege.nl 
 
Met vriendelijke groet namens de schoolleiding, 
 
 

mailto:w.huiberts@spaarnecollege.nl
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W. Huiberts 
Directeur 
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