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Nieuwsbrief voor ouders 

Terugblik vanaf 9 oktober: 
De herfstvakantie hebben we nu een aantal weken achter de rug en we doen ons best 
om  het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven in deze rare en soms nare tijden. 
In de week van 26 oktober is een fotograaf van het ANP op school geweest om 
sfeerimpressies te maken van een school in coronatijd. Op dinsdag 3 november zijn 
foto’s geplaatst in respectievelijk de Volkskrant (links) en op nu.nl. Onze collega 
mevrouw Hin (ja, dit is haar werkelijk) is hard op weg een BN-er te worden. 
 

 
 
In de week van 2 november is de eerste Spaarne week uitgevoerd. Vanwege de 
beperkingen van de RIVM- maatregelen is besloten om zo veel mogelijk lessen door te 
laten gaan. Dat besluit is mede genomen om eventuele achterstanden in het 
onderwijsleerproces zo veel mogelijk te vermijden. 
 
Onze mediatheek is nu bijna volledig ingericht en de leerlingen die in de huiswerkklas 
zitten, kunnen daar nu in een mooie omgeving onder begeleiding hun huiswerk maken.  
 
Vlak na de herfstvakantie heeft de inspectie onze school bezocht en gesprekken gevoerd 
met verschillende geledingen. Dat onderzoek is uitgevoerd in het kader van een 
bestuurlijk inspectieonderzoek. De inspectie heeft 4 kwaliteitsindicatoren onderzocht. Op 
drie onderdelen (‘zicht op begeleiding en ontwikkeling’, ‘kwaliteitszorg’ en 
‘kwaliteitscultuur’) hebben wij ‘voldoende’ gescoord en leveren de door de inspectie 
gewenste basiskwaliteit. Op het onderdeel ‘extra ondersteuning’ zelfs een ‘goed’! Ter 
vergelijking; binnen Dunamare is het Spaarne College de enige school die vanuit het 
verificatieonderzoek een ‘goed’ heeft behaald. Dat is fantastisch nieuws en een mooie 
opsteker voor de school! We zijn uiteraard erg trots op iedereen.  
  
Stageweek leerjaar 3 en 4: 
Vanwege de COVID is door de school besloten om de stageweken voor leerjaar 4 (16 – 
27 november) en leerjaar 3 (7 – 18 december) niet door te laten gaan. Dit hele moeilijke 
besluit hebben we genomen vanwege de veiligheid van onze leerlingen en omdat een 
deel van de bedrijven waar onze leerlingen stage zouden moeten lopen gewoonweg 
gesloten zijn. Dit betreft dus alleen de blokstages. De lintstages in enkele klassen van 
leerjaar 4 kunnen wel gewoon nog doorgang vinden.  

Mondkapjes: 
De invoering van het dragen van mondkapjes verloopt de afgelopen weken redelijk. Wat 
echter opvalt, is dat het soms lastig is om leerlingen hierop aan te spreken. U begrijpt 
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dat docenten en overige medewerkers hun werk niet optimaal kunnen uitvoeren als 
aanwijzingen m.b.t. mondkapjes niet opgevolgd worden. Uiteraard verzoeken wij de 
leerling eerst vriendelijk om zich aan de afspraken binnen school te houden. Echter, als 
zij weigeren en daarmee grensoverschrijdend gedrag naar een medewerker vertonen, 
behouden wij als school ons het recht toe de leerling naar huis te sturen. Natuurlijk zal er 
dan eerst contact met u opgenomen worden. Wij hechten grote waarde aan een veilige 
leer- en werkomgeving voor leerlingen en medewerkers. Het is overigens de verwachting 
dat het dragen van een mondkapje in publieke ruimtes per 1 december via wetgeving 
verplicht zal worden.  

Stand van zaken voor het onderwijs: 
In de week van 2 november is een aantal zaken voor het onderwijs meer verduidelijkt.  
Open dagen zullen wellicht niet fysiek kunnen plaatsvinden. Des te belangrijker zijn de 
LOB lessen voor onze leerlingen in de bovenbouw.  
Scholen zullen in januari/februari worden geïnformeerd over eventuele aanpassingen 
m.b.t. het thema examens. Voorlopig is het van groot belang dat alle leerlingen in de 
bovenbouw hun PTA toetsen allemaal en met een voldoende resultaat afronden.  
In onderwijsgebouwen mag alleen maar onderwijs worden gegeven. Dit zegt het 
Ministerie: “Mag je als school andere activiteiten dan onderwijs, fysiek organiseren? Het 
antwoord daarop is ‘nee’. Scholen dienen zich te concentreren op het geven van 
onderwijs aan de leerlingen en alle andere activiteiten, zoals vergaderingen, studiedagen, 
oudergesprekken, open dagen en vieringen, school-en klassenfeesten en (buitenlandse) 
excursies worden niet georganiseerd, en als het wel nu moet, digitaal. Of, om de 
kamerbief over de coronamaatregelen van het kabinet te citeren: ‘Het kabinet wil er geen 
misverstand over laten bestaan. Op school wordt onderwijs gegeven en niets anders.’ ” 

Onderwijs op afstand: 
Als bijlage bij deze mededelingen de werkwijze die wij als school zullen uitvoeren m.b.t. 
onderwijs op afstand. Aangegeven is hoe wij het onderwijs uitvoeren als een leerling 
meerdere dagen afwezig is. Ook is omschreven hoe wij handelen als een docent afwezig 
is vanwege corona gerelateerde klachten.  

Steunlessen: 
Het aanbieden van steunlessen gebeurt nog niet op structurele basis. Wel zijn er al 
individuele afspraken over bijlessen tussen leerlingen en docenten. Om dit beter te 
stroomlijnen nu het basisrooster stabieler is, gaan we dit vanaf volgende week in ieder 
geval voor de kernvakken realiseren op de 8e of 9e uren. Momenteel wordt daar een 
procedure voor opgesteld waar u en de leerlingen op korte termijn informatie over zullen 
krijgen.  

Keuzeprocessen leerjaar 2 en 3: 
In februari 2021 ronden we de PPO (praktische profiel oriëntatie) in de tweede klas af. 
De leerlingen hebben dan een goed beeld van de verschillende richtingen en zij moeten 
dan een voorlopige keuze maken. Van de vijf profielen die de school biedt (Zorg & 
Welzijn, Groen, Horeca, Bakkerij & Recreatie, Economie & Ondernemen en Bouw, Wonen 
& Interieur), gaan de leerlingen met drie profielen door t/m de eerste 2 periodes in 
leerjaar 3. In de aankomende periode wordt onderzocht in welke profiel uw kind denkt 
het uiteindelijke praktijkexamen (verwacht examen profiel) te willen uitvoeren. Deze 
informatie is van belang vanwege de verplichte profiel- en de te kiezen theorievakken. 
De mentoren zijn hierover al in gesprek met de leerlingen tijdens de LOB-gesprekken. De 
decanen (mevr de Jong en dhr Tromp) zullen de komende weken alle klassen langs gaan 
om de leerlingen te informeren over het keuzetraject en om vragen te beantwoorden. U 
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als ouder ontvangt namens de decanen ook nog extra informatie. Er worden twee 
Webinars georganiseerd. Op 8 december voor ouders (en leerlingen) van klas 2 en op 10 
december volgt een Webinar voor ouders (en leerlingen) van klas 3. De decanen leggen 
dan nogmaals het keuzeproces uit en er is ruimte om vragen te stellen. U ontvangt 
hiervoor binnenkort een uitnodiging. 

MOL gesprekken 

De MOL- (mentor-ouder-leerling) gesprekken voor klas twee en klas drie staan gepland 
op 15 en 16 december. Deze MOL gesprekken voeren wij live op school tenzij dit anders 
moet of gewenst is.  

De profielkeuze voor klas twee wordt tijdens de geplande MOL- gesprekken vastgelegd. 
We kiezen ervoor om de MOL gesprekken en profielkeuze te combineren zodat u als 
ouder maar een keer naar school hoeft te komen.  

Voor de leerlingen van leerjaar 3 geldt dat ze moeten aangeven wat hun examenprofiel 
wordt. Ook deze keuze wordt vastgelegd tijdens het MOL- gesprek. Nadat de keuze is 
gemaakt wordt ook onderzocht of het vakkenpakket met de verplichte profielvakken en 
de keuzevakken dan klopt. 

Vrijwillige ouderbijdrage: 
U krijgt binnenkort een factuur waarin verzocht wordt om de vrijwillige ouderbijdrage te 
voldoen. De facturen zijn vanwege COVID aangepast. Omdat bepaalde activiteiten niet, 
of in afgeslankte vorm, uitgevoerd werden en worden is bij elke afdeling een reductie in 
kosten uitgevoerd. Zo zijn de onkosten voor de onderbouw met 40 euro verminderd. Bij 
de bovenbouw is de factuur van de vrijwillige ouderbijdrage 45 euro lager.  

Extra informatie bij de rapporten: 
Vanaf het eerste rapport of cijferoverzicht zullen de vakdocenten bij elke leerling een 
oordeel geven over de inzet, gedrag en werkhouding. Dat wordt zichtbaar door middel 
van een letter O, V, G. U kunt de voortgang van uw kind volgen in Magister. Alleen de 
eerste klas leerlingen ontvangen een rapport. 

Jaaragenda: 
In de week van 23 november zijn er herkansingen voor leerjaar 3 en een inhaalmoment 
voor leerjaar 4 voor PTA toetsen gepland. 
In de week van 30 november start voor de tweede klassen het 4e blok ppo. 
Op 4 december zullen we voor de onderbouw sinterklaas vieren. U zult nog bericht 
krijgen over wat we samen met de leerlingen gaan doen. 
De MOL gesprekken van klas 2 en 3 zijn op 15 en 16 december.   
Op 15 december tussen 15.00-21.30 uur 
Op 16 december tussen 17.00-21.30 uur 
De profielkeuze is dan onder andere een onderwerp van gesprek. 
Hoe we het kalenderjaar afsluiten met kerstactiviteiten is op dit moment nog niet 
duidelijk.   
 
Vakantieregeling 2021 2022: 
De vakantieregeling voor het schooljaar 2021 2022 is als volgt: 
 
Herfstvakantie maandag 18 10 2021 t/m zondag 24 10 2021 
Kerstvakantie  maandag 27 12 2021 t/m zondag 09 01 2022 
Voorjaarsvakantie maandag 21 02 2022 t/m zondag 27 02 2022 
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Pasen   maandag 18 04 2022 
Meivakantie  maandag 25 04 2022 t/m zondag 08 05 2022 
Hemelvaart  donderdag 26 05 2022 en vrijdag 27 05 2022  
Pinksteren  maandag 06 06 2022 
Zomervakantie maandag 18 07 2022 t/m zondag 28 08 2022 

Tot slot 
 
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, 
 
 

 
W. Huiberts 
Directeur 
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