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Nieuwsbrief voor ouders 

Terugblik vanaf 13 november: 
 
Veel is de afgelopen weken gebeurd. De leerlingen hebben sinds 1 december de 
verplichting om mondkapjes te dragen en houden zich in grote mate aan die regel. Wel 
moeten we nu en dan leerlingen aansporen die dingen goed op te doen. Het moet 
namelijk de mond en neus bedekken.  
We zijn met gescheiden pauze gaan werken en dat bevalt ons als school enorm goed. Er 
is veel meer rust tijdens de pauzes en leerlingen kunnen nu in een meer veilige 
omgeving hun broodje en drankje nuttigen. 
We bereiden ons voor op het nieuwe jaar en voor leerlingen in leerjaar 2 en 3 staan 
belangrijke keuzes te wachten. Die zijn deze week door de leerlingen aangegeven.   
De leerlingen BL, KL en GL van leerjaar 4 hebben te horen gekregen dat het centraal 
praktijkexamen niet wordt uitgevoerd en dat het beroepsgerichte vak met een 
schoolexamen wordt afgesloten. Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk hoe dat 
dan precies moet worden uitgevoerd. We zullen zo snel als we dat weten doorgeven wat 
er nu precies moet worden gedaan. Daarnaast blijft de officiële verplichting om bij het 
beroepsgerichte programma 4 keuzevakken (2 bij de GL) formeel af te sluiten. Dat is de 
reden dat we deze weken alle leerlingen die een achterstand hadden binnen het 
beroepsgerichte programma het vak EHBO hebben aangeboden.  
In de vorige nieuwsbrief was een vakantierooster gepubliceerd. Niet iedereen begreep 
dat het gepubliceerde vakantierooster voor het nieuwe schooljaar 2021 2022 geldt. Mijn 
excuus voor de verwarring.   

Voorlopige profielkeuze klas 2 
Afgelopen week hebben leerlingen uit klas twee tijdens hun MOL gesprekken besproken 
welke drie praktijkvakken zij kiezen. Leerlingen hadden de keuze uit: bouwen, wonen en 
interieur, economie en ondernemen, horeca, bakkerij en recreatie, groen en zorg en 
welzijn. Er vallen dus per leerling twee praktijkvakken weg.  
Leerlingen die nieuw zijn op locatie Badmintonpad 15 in schooljaar 2020-2021 hebben in 
de eerste klas geen PPO ofwel praktijklessen gevolgd. Daarom missen zij nog één 
ervaring van een praktijkvak. Dit laatste deel gaat er met de lockdown voorlopig ook niet 
komen.  
Voor veel leerlingen maakte dit niet uit. Zij waren vrij uitgesproken over wat zij wel of 
niet willen gaan doen. Mocht uw kind toch twijfelen over de keuze de ze gemaakt 
hebben, laat dit dan uiterlijk voor dinsdag 5 januari weten aan de decaan: dhr. J. Tromp 
j.tromp@spaarnecollege.nl. Hij kan dan met u meekijken of er een wissel plaats moet 
vinden. 
Mocht u uw voorlopige profielkeuze formulier nog niet ondertekend retour hebben 
gestuurd, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen.  
In april 2021 kiezen de tweede klas leerlingen het theoretisch vakkenpakket voor leerjaar 
3. Dat pakket moet passen bij het profiel waarin examen zal worden gedaan en bij het 
niveau dat dan is vastgesteld.  

Vooruitblik: 
De afgelopen week werd bekend dat het onderwijs in 2021 anders begint dan we hadden 
verwacht. De voorgenomen maatregelen voor het Spaarne College zijn gebaseerd op het 
kabinetsbesluit van de volledige lockdown van 16 december tot 18 januari en zijn in lijn 
met de handreikingen vanuit de VO-raad en Dunamare Onderwijsgroep. Daarnaast is er 
overleg met de andere vmbo-scholen binnen Dunamare Onderwijsgroep die een 
vergelijkbaar beleid inzetten.  
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Vanaf 4 januari 2021 ziet het er per leerjaar als volgt uit: 
 
Leerjaar 1 en 2: de leerlingen hebben volgens een aangepast rooster online lessen. Niet 
alle lessen kunnen worden gegeven. De vakken LO, CKV, praktijk, ICT en M&T staan de 
komende twee weken niet in het rooster.  
 
Leerjaar 3: de leerlingen hebben volgens een aangepast rooster online lessen. De 
leerlingen hebben op de woensdagmiddag praktijklessen en melden zich bij het 
praktijkvak dat ze in deze periode volgen. Niet alle lessen kunnen worden gegeven. De 
vakken LO en CKV staan de komende twee weken niet in het rooster. PTA toetsen 
kunnen volgens planning worden afgenomen. Informatie daarover volgt vanaf 4 januari.  
 
Leerjaar 4: Het ministerie wil koste wat kost het Centraal Schriftelijk Examen door laten 
gaan in mei. Daarom heeft de minister besloten dat de leerlingen fysiek les op school 
moeten krijgen. Wij voeren die opdracht uit met een aangepast rooster. De 
praktijklessen zijn geclusterd op de maandagmiddag. De leerlingen gaan naar het profiel 
dat ze volgen en worden daar opgevangen. Geplande PTA toetsen gaan door. 
 
Het rooster zal vanmiddag gepubliceerd worden. Let op opgegeven huiswerk zal weer 
verdwijnen en later door de docenten weer worden teruggezet. 
 
Mochten er in de online lesroosters tussenuren zijn, dan kunnen leerlingen die gebruiken 
om huiswerk te maken, of om te pauzeren. Bij leerjaar 3 is op de woensdag rekening 
gehouden met reistijd naar school vanwege de fysieke uitvoering van praktijklessen. 
 
Bij leerlingen in leerjaar 4 ontstaan tussenuren. Mochten er grote problemen ontstaan 
dan kunnen de leerlingen zich op 4 januari melden bij de mentor en/of schoolleider 
mevrouw de Meijere.  
 
We openen de Mediatheek, met bezetting, voor leerlingen leerjaar 4 die tijdens hun 
tussenuren rustig willen werken.  
 
Als bijlagen de informatie voor ouders, medewerkers en het protocol online lessen.  
 
Op 12 januari volgt weer een persconferentie en dan wordt aangegeven hoe de situatie 
zich per 18 januari ontwikkelt. Hopelijk kunnen we vanaf die datum weer gewoon open 
en volgens planning verder werken. 

Werkwijze in teams: 
U hebt al eerder een overzicht gekregen over de uitgangspunten omtrent online 
onderwijs. Ik stuur die nogmaals mee. Ook belangrijk voor de leerlingen.  
Ook stuur ik het protocol online lessen leerlingen mee. 

Spaarne week: 
Op maandag 25 januari start de tweede Spaarne week. We zullen ervoor zorgen dat u en 
uw kind tijdig geïnformeerd worden over het programma tijdens die week. Ouders 
leerjaar 3 en 4 hebben inmiddels al informatie ontvangen. 

Examens 2021: 
Op woensdagavond is ook een besluit gecommuniceerd over het examen 2021. Die gaan 
voor wat betreft de schriftelijke eindexamens door. Er zullen geen aanpassingen in 
normeringen en slaag/zak regeling komen. Wij nemen de examens op twee verschillende 
manieren af.  

- Leerlingen van de BL en KL hebben digitale examens die we flexibel kunnen 
afnemen in een periode die loopt van april tot en met juli. In het jaarrooster is al 
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een planning gemaakt en we zullen in overleg met de vaksecties bepalen of 
aanpassingen van die planning nodig zijn. We zullen daarover tijdig informatie 
verstrekken. 

- Leerlingen van de GL en TL maken schriftelijke eindexamens volgens landelijke 
afspraken. We zullen tijdens de meivakantie leerlingen specifieke 
examentrainingen aanbieden.  

De belangrijkste wijzigingen in 2021 zijn de uitbreiding van tijdvakken, uitbreiding aantal 
te herkansen vakken naar 2 en mogelijke spreiding van de examens over de tijdvakken 1 
en 2. Daarom is een derde tijdvak nodig voor eventueel noodzakelijke herkansingen uit 
tijdvak 2. De leerlingen die dat 3e tijdvak gebruiken voor het maken van herkansingen 
weten pas na 15 juli (eerste week vakantie Noord) of ze geslaagd zijn. 
 
Tijdvakken 

Tijdvak Afnamedagen Bekendmaking N-termen 
(uitslag) 

Tijdvak 1: eerste afnames 17 mei t/m 1 juni 10 juni 
Tijdvak 2: eerste afnames en 
herkansingen 

14 juni t/m 25 
juni 2 juli 

Tijdvak 3: herkansingen 6 t/m 9 juli 15 juli 
 
Daarnaast is al eerder bekend gemaakt dat het CSPE niet wordt afgenomen, maar dat 
het beroepsgericht profiel wordt afgesloten met een SE. We ontvangen als school begin 
maart informatie daarover. Daarna zullen we u over het vervolg van de afname van het 
beroepsgericht SE informeren. 
 
In maart 2021 zal de minister nog onderzoeken of nog meer aanpassingen m.b.t. 
examinering nodig zijn.  

Cito: 
We hebben de Cito toetsen afgenomen en de resultaten daarvan zijn inmiddels bekend. 
In het kort kunnen we stellen dat leerlingen in het eerste leerjaar door de basisscholen 
met de juiste adviezen op een goede leerweg zijn geplaatst. Er zijn hier en daar 
achterstanden, maar die zijn in lijn met eerdere metingen in eerdere schooljaren. 
 
Hetzelfde kan gezegd worden over de leerlingen in leerjaar twee. De leerlingen zitten in 
de juiste leerweg en we maken ons op dit moment geen zorgen over eventuele 
achterstanden. De resultaten zijn net als bij het eerste leerjaar volgens verwachting. 
  
Voor leerjaar 1 en 2 worden nog vervolgmetingen gehouden. Voor leerjaar 1 aan het 
einde van het schooljaar en voor leerjaar 2 in maart 2021. We kunnen dan zien of de 
leerlingen leerwinst hebben geboekt. 
 
De resultaten bij leerjaar 3 stemmen ons minder positief. Die zijn soms erg ondermaats. 
In april 2021 nemen we nog een Cito toets af bij deze leerlingen en zullen dan zien of we 
door onze lessen de resultaten positief hebben beïnvloed.   

Personeel: 
We hebben de vacature Duits nog niet volledig in kunnen vullen. Wel zullen de derde klas 
leerlingen vanaf de tweede week in januari lessen Duits online aangeboden krijgen. Voor 
de vacature in leerjaar 2 zijn we nog steeds op zoek naar een adequate vervanging. 

Informatie GGD: 
De GGD heeft scholen gevraagd om informatie te delen met ouders. U kunt die in de 
bijgevoegde flyer lezen.  
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Aanvragen verlof: 
Als bijlage het document om verlof aan te vragen voor leerlingen. We merken dat de 
werkwijze niet bij alle ouders bekend is. 

Tot slot 

Fijne feestdagen 
We wensen u en onze leerlingen ondanks alle Covid gerelateerde zaken fijne feestdagen. 
We hopen dat u binnen de regels toch een gezellige tijd kunt hebben met elkaar. We zien 
de leerlingen graag in goede gezondheid (online of op school) terug op 4 januari. 
 
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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