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Nieuwsbrief voor ouders 

Jaarafsluiting: 
In mijn 40 jarige carrière in het onderwijs is een kalenderjaar nog nooit zo hectisch 
afgesloten als die van 2021. Mocht u het idee hebben informatie niet of niet goed te 
hebben ontvangen dan bied ik mijn oprechte excuses aan. 
Het was echter op vrijdag 17 december nog niet denkbaar dat we een dag later zouden 
horen dat we direct moesten sluiten. Dat hield in dat we een roerig weekend 
meemaakten. Alle geplande activiteiten moesten direct afgezegd worden en we moesten 
ons ook voorbereiden op mogelijke scenario’s vanaf 10 januari.  
 
Start 10 januari: 
Op maandag 3 januari horen we welk scenario zal gelden. We zullen op 4 januari aan 
ouders en alle medewerkers doorgeven hoe we het onderwijs vanaf maandag 10 januari 
vorm gaan geven. 
 
Er zijn volgens ons min of meer 5 mogelijkheden: 

1. Het onderwijs wordt gewoon fysiek op school gegeven. 
2. Het onderwijs wordt volledig online aangeboden.  
3. Het onderwijs wordt volledig in halve groepen (A en B) fysiek op school gegeven. 
4. Het onderwijs onderbouw online en bovenbouw volledig fysiek 
5. Het onderwijs onderbouw online en bovenbouw in A en B groepen. 

 
Scenario 1 en 2 zijn voor ons geen probleem. We hebben dan les volgens rooster en bij 
de online lessen zullen we een aantal vakken op een andere wijze aanbieden. Dat geldt 
voor de praktijkvakken, Kunstvakken, STECH en LO. 
A en B groepen zijn gemaakt door mentoren en we hebben ervaring met het werken met 
A en B groepen. Leerlingen komen de ene week 3 dagen naar school (ma – wo – vrij) en 
de daaropvolgende week 2 dagen (di – do). De 12 praktijklessen bovenbouw wordt 
verdeeld in 6 lessen voor de A groep en 6 voor B groep. Voor aparte GL/TL groepen bij 
leerjaar 3 de ene week groep A en de week daarop de B groep.  
 
In de communicatie die op 4 januari naar u zal worden verstuurd staat dan meer 
detailinformatie. 
 
De afdeling ISK zal via mevrouw Olgers worden geïnformeerd. 
 
Het examen in 2022: 
Vorige week vrijdagmiddag is door de minister het besluit omtrent examens 2022 
doorgegeven. Die luidt als volgt: 
 
Het schoolexamen en het centraal examen gaan dit schooljaar beide door. Een 
uitzondering hierop is het centraal examen in de beroepsgerichte profielvakken op het 
vmbo (het cspe). Dat centrale examen gaat dit schooljaar gedeeltelijk door (zie 
onderstaand voor een toelichting). 
 
Verder zijn er een aantal aanvullende maatregelen genomen ten aanzien van het 
eindexamen: 
 
I. Het tweede tijdvak is uitgebreid van vier naar tien dagen. Daarmee krijgen leerlingen 
de mogelijkheid om het centraal examen van een of meerdere vakken te spreiden over  
het eerste en tweede tijdvak als zij vanwege achterstanden meer tijd nodig hebben  
voor de voorbereiding op het examen. Ook biedt de uitbreiding van het tweede tijdvak  
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ruimte aan leerlingen die in het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine zitten om een  
deel of het volledige centraal examen af te leggen in het tweede tijdvak. Een gevolg  
van deze maatregel is dat de datum waarop de N-termen van het eerste tijdvak, en dus  
de uitslag, bekend worden gemaakt verschillen voor havo/vwo en het vmbo. Voor het  
tweede en het derde tijdvak is dit niet het geval; 
 
II. Er komt een herkansingstijdvak (derde tijdvak) op de eigen school waarin 
eindexamenkandidaten centrale examens kunnen herkansen;  
 
III. Eindexamenkandidaten die opgaan voor het diploma krijgen een extra  
herkansingsmogelijkheid voor het centraal examen (zij mogen twee vakken in plaats  
van één vak herkansen). Zij kunnen dit zowel in het tweede als het derde tijdvak doen. 
Het is niet mogelijk om twee keer hetzelfde vak te herkansen. Voor vmbo-bb en -kb  
leerlingen geldt dat zij daarnaast nog een herkansing hebben voor het beroepsgerichte  
profielvak; 
 
IV. Het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) in het vmbo wordt dit schooljaar  
gedeeltelijk afgesloten met een centraal examen en gedeeltelijk met een  
schoolexamen. Twee van de drie (voor een deel van de profielvakken in het vmbo-gl)  
of twee van de vier (voor vmbo-bb en -kb en de overige profielen in vmbo-gl) 
onderdelen worden getoetst met een centraal examen. De deeltaken die buiten de  
centraal te examineren onderdelen vallen, maken deel uit van het schoolexamen. 
Welke onderdelen worden getoetst met een centraal worden landelijk aangewezen;  
 
V. Eerder is al aangekondigd dat de afnameperiode voor de flexibele en digitale centrale  
examens in het vmbo-bb en –kb is verlengd tot en met 22 juli. Ook de afnameperiode 
voor de beroepsgerichte keuzevakken is verruimd en loopt van 16 februari tot en met  
22 juli; 
 
Over bovenstaande zaken wordt eind januari een definitief besluit genomen door het 
ministerie.    
U zult tijdig door de examencommissie worden ingelicht over de belangrijke data die met 
deze aanpassingen samenhangen. 
 
Keuze leerjaar 3: 
De afgelopen weken hebben alle derde klas leerlingen een keuze gemaakt welke leerweg 
zij verder gaan volgen en in welk profiel zij examen willen gaan doen. Deze keuzes zijn 
besproken tijdens de MOL-gesprekken.  
De leerlingen uit de basis, kader en gemengde leerweg klassen kunnen één van de drie 
profielen kiezen, die ze de afgelopen periode gevolgd hebben. Als school bieden we de 
volgende vijf profielen aan; Bouwen, wonen en interieur(BWI) -  Economie & 
Ondernemen (E&O) – Groen (GRN) – Horeca en Bakkerij (HBR) – Zorg & Welzijn (ZW).  
Bij elk van die profielen horen ook verplichte theorievakken. De leerlingen uit de kader 
groepen die een extra vak hadden gekozen, kunnen dit laten vallen. Er is hiervoor een 
formulier mee naar huis gegeven via de mentor. De leerlingen die de gemengde leerweg 
gaan kiezen, moeten een theorievak laten vallen per februari. De leerlingen die de 
theoretische leerweg kiezen, volgen vanaf februari geen praktijkvakken meer en kunnen 
in één van de vier profielen examen doen (landbouw, techniek, Zorg en Welzijn of 
economie). 
Vanaf 14 februari starten de BL, KL en GL leerlingen met hun examenprofielen. Dat 
betekent dat de gemengde leerweg leerlingen 6 uur praktijk gaan volgen en de basis en 
kader groepen gaan 12 uur praktijk volgen in het praktijkgerichte profiel.  
De ouders en leerlingen van klas 3 zullen een brief ontvangen waarin de gemaakte keuze 
is aangegeven. Zij hebben tot uiterlijk 14 januari de mogelijkheid hier op te reageren.   
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De nieuwe leerweg: 
Het Spaarne College is een van de ongeveer 140 pilotscholen in Nederland die de nieuwe 
leerweg mag uitvoeren. De nieuwe leerweg gaat in de toekomst de gemengde leerweg en 
de theoretische 
leerweg vervangen. 
Het doel is om beter 
aan te sluiten op 
zowel het MBO als 
de HAVO. Vanaf het 
begin van dit 
schooljaar 
ontwikkelen we een 
programma voor 
Economie en 
Ondernemen. 
Onlangs werd aan 
pilotscholen de 
mogelijkheid 
geboden om voor 
een tweede profiel een examenprogramma te ontwikkelen. We hebben daarop een 
aanvraag gedaan voor het profiel Bouwen, wonen en interieur en dat is goedgekeurd. 
Daar zijn we trots op.  
Dit houdt in dat wij het komend schooljaar binnen de nieuwe leerweg twee routes 
kunnen aanbieden. Dat zijn de economische route en de technische route. We zijn 
daarmee uniek in de regio.  
We gaan deze opleidingen aanbieden op het Spaarne College in het schooljaar 2022 2023 
en dan vanaf het derde leerjaar. Dat betekent dat de huidige 2e klas leerlingen één van 
de volgende leerwegen kunnen kiezen in schooljaar 22-23: 
 
Basis Beroepsgerichte leerweg 
Kader Beroepsgerichte leerweg 
De Nieuwe leerweg (voorheen Gemengde leerweg) 
Theoretische leerweg 
 
Uiteraard wordt er ook gekeken naar schoolresultaten, advies van de basisschool en 
CITO-gegevens.  
Ouders en leerlingen van leerjaar 2 worden hierover voor het einde van 
januari  geïnformeerd.  
 
Nieuw keuzevak bij Zorg en welzijn 
In februari 2022 start het profiel Zorg en welzijn (Z&W) 
met een nieuw keuzevak: Ondersteuning bij sport- en 
bewegingsactiviteiten (OSBA). Dit keuzedeel sluit aan op 
een vervolgopleiding in de richting van sport en bewegen 
zoals het CIOS niveau 2, 3 en 4. 
Wat houdt het keuzevak in? 
Het keuzevak OSBA richt zich op leerlingen met een 
passie voor sport en bewegen die het leuk vinden om ook 
anderen hiervoor te enthousiasmeren.  
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Welke basisvaardigheden worden eigen gemaakt bij dit 
keuzevak? 
Het doel van het programma is niet om van leerlingen betere 
sporters te maken, maar om ze te stimuleren bewegingsactiviteiten 
voor anderen te organiseren en activiteiten te begeleiden. Zo leren 
zij in dit keuzevak nieuwe vaardigheden en competenties om 
anderen te laten genieten van sport. 
Leerlingen kunnen na het volgen van dit keuzevak bewuster een keuze 
maken voor een vervolgopleiding. 
Vanaf februari 2022 keuze uit twee keuzevakken bij Z&W 
Leerlingen die voor het profiel Zorg en welzijn hebben gekozen 

kunnen vanaf februari 2022 dus kiezen uit de volgende twee keuzevakken: Kennismaken 
met uiterlijke verzorging of Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten. Zo bieden 
wij leerlingen de mogelijkheid om breder uit te kunnen stromen. 
Vragen?  
Heeft u vragen schiet dan gerust iemand van de sectie Zorg en welzijn aan of stuur een 
e-mail naar mevrouw Daniel (c.daniel@spaarnecollege.nl).  
 
Gezonde School: na de kerstvakantie vendingmachines op school 
In de week voor de kerstvakantie worden er vier vendingmachines geplaatst in de 
kantineruimte in de D-vleugel. In onze machines zitten heerlijke, gezonde producten die 
allemaal voldoen aan de eisen om ons Gezonde School te mogen noemen. Er zullen vele 
broodjes, drankjes en snacks in de machines staan. Het assortiment zal worden 
verdubbeld. Alleen de verse broodjes worden nog bij de originele kantine verkocht. 
Belangrijk: je kunt alleen met de pin betalen bij de vendingmachines. 
 
Het Spaarne College opnieuw vignet ‘Gezonde School’ behaald 
Met trots kunnen wij mededelen dat het Spaarne College opnieuw het vignet Gezonde 
School heeft behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien 
dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld 
door deskundigen. 
 
Werken aan gezondheid op school vinden wij heel belangrijk! Het 
draagt bij aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en 
minder schooluitval. Zo blijven leerlingen actief en gezond, creëren 
we een veilige schoolomgeving en een fris schoolklimaat. 
 
De school heeft speciale aandacht voor de thema’s Welbevinden, 
Seksualiteit en relaties, Voeding en Roken-alcohol-drugs. Over deze 
thema’s worden diverse activiteiten (voorstellingen, gastlessen en 
themalessen, -dagen en -weken) georganiseerd.  
 
We hebben nog vele ideeën om de school te verbeteren en onze 
leerlingen hier zoveel mogelijk bij te betrekken. De Spaarne Influencers spelen hier 
onder andere een belangrijke rol in.  
 
Kerstpresentjes van onze profielen voor bewoners bij 
Hartekampgroep en SIG 
Het afgelopen jaar zijn we gestart met een kerstproject waarbij we iets aardigs wilden 
doen voor de medemens. Alle praktijksecties hebben vervolgens iets gemaakt of 
gebakken voor drie woonzorgcentra uit de omgeving van onze school. Dit werd zeer 
gewaardeerd en mede daarom organiseren we het dit jaar opnieuw! We hopen er een 
jaarlijks project van te gaan maken.  

mailto:c.daniel@spaarnecollege.nl
http://www.gezondeschool.nl/
http://www.gezondeschool.nl/
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Onze profielen hebben kerstpresentjes gemaakt voor bewoners van 
Hartekampgroep 
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de 
kerstpresentjes aan te bieden aan mensen 
met een verstandelijke beperking die wonen in 
een van de woonvoorzieningen in Haarlem. 
Vier locaties horen bij de Hartekampgroep en 
één locatie hoort bij de SIG.  
 

 
 
De 

volgende attenties zijn gemaakt door leerlingen 
uit leerjaar 1 en 2 tijdens de PPO les: 
- Kersttukken van Groen 
- Grote kerstposters van E&O 
- Kerstkoekjes van HBR 
- Houten kerstboompjes van BWI 
- Memoryspel van Z&W 
  

 

KUNSTBENDE 
Kunstbende is dé plek waar je andere jonge makers ontmoet en nieuwe skills leert in 
Content Creator, Dans, DJ, Expo, Fashion, Film, Muziek, Taal en Theater. Kunstbende.nl 
is jouw startpunt: meld je aan als member en krijg exclusieve toegang tot tutorials van 
de creatiefste masters! Hier vind je ook toffe workshops van professionals die je 
feedback geven, zoal de DJ workshop die 7 januari in Flinty’s in Haarlem plaatsvindt. Je 
kan je daarvoor hier aanmelden! Klik! Check de oproepen van andere members en 
organisaties op het prikbord! Liever meteen het podium op? Meld je snel aan voor de 
voorronde van Noord-Holland op 27 FEB 2022! 
Haal eruit wie erin zit, join the KLUB op kunstbende.nl  
Link naar aftermovie: klik! 
Link naar de vlog van Chimene tijdens de finale: klik! 
Link naar aanmelden voorronde: klik! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nathalie Tuijp 
Stagiaire Kunstbende Noord-Holland 
Noordholland@kunstbende.nl 
020 4107701 
 
Personeel: 
Er zijn in de afgelopen weken een aantal mutaties in ons personeelsbestand geweest.  
Mevrouw Aksornmee en van Dijk werken als ondersteuners op de afdeling ISK. De heer 
Mooij werkt daar als docent sinds november. 
Mevrouw Kollaard werkt als ondersteuner op het vmbo per november. 
Mevrouw Beek zal per 24 januari duits geven aan 2KGT klassen. 
De heer den Edel geeft per 10 januari engels aan derde klassen. 
De heer Meijer vervangt per 10 januari mevrouw Welboren en is de nieuwe docent voor 
het vak theater.  
De heer ten Pierik zal per 10 januari de vacature bij het vak STECH vervullen. 
Mevrouw Huizinga zal per 10 januari lessen Z&W geven in de onderbouw. 
De heer Krai geeft al enkele weken het vak wiskunde. 

https://www.kunstbende.nl/events/workshop-dj-van-je-kamer-naar-de-club
https://www.kunstbende.nl/competitions/voorronde-noord-holland
https://youtu.be/Dlu6l2cflA0
https://youtu.be/K5rCNuAOZhw
https://www.kunstbende.nl/competitions/voorronde-noord-holland
mailto:Noordholland@kunstbende.nl
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Jaaragenda: 
Of we de Spaarne week zullen uitvoeren zoals we nu in gepland hebben, is niet zeker. 
We nemen daarover een besluit in de week van 10 januari.  

SMOKEFREE-challenge Klas 1 en 2 
De Smokefree Challenge start begon eind november. Alle leerlingen uit klas 1 en 2 en 
hun mentor ondertekenden een handtekeningenposter. Bij de Smokefree Challenge 
horen drie Smokefree-checks. De eerste was bij het startmoment in november, de 
tweede in januari en de derde in maart. De mentor vult dan in de digitale monitor in 
hoeveel leerlingen er in de klas wel of niet roken. Een mentor kan aan de Smokefree-
checks een lessuggestie verbinden. Tussen Smokefree-check twee en drie ontvangen 
mentoren de creatieve opdracht. 
 
Welke klas gaat het meest creatief zijn? Er is een landelijke prijs voor de meest creatieve 
klas, maar ook op het Spaarne College zelf zal een jury van docenten en Spaarne 
Influencers een prijs gaan uitdelen aan de klas met het meest creatieve product! 

Kikid booze klas 3 
In de Spaarneweek van klas 3 zal KIKID op 25 en 26 januari langs komen met de 
voorstelling BOOZE, een voorstelling over drank, groepsdruk en keuzes. 
Party’s, drankspelletjes, comazuipen, binging, indrinken… Vrijwel alle jongeren krijgen 
hiermee te maken. Dit gebeurt vaak op een moment dat jongeren nog maar weinig kans 
hebben gehad om zelf te bedenken wat zij hiermee willen.. Onvoorbereid maakt 
kwetsbaar. 
Het programma is een combinatie van theater, educatie, discussie en creatieve 
opdrachten. Leerlingen worden zich meer bewust van gevaren, grenzen en groepsdruk. 
Ze maken kennis met alles rondom drank en krijgen meer inzicht in hun eigen keuzes.  
 

Tot slot 
We wensen alle ouders/verzorgers en natuurlijk onze leerlingen een hele fijne en 
gezellige kerst en jaarwisseling toe. Hopelijk zien we elkaar allemaal weer in goede 
gezondheid op maandag 10 januari. 
 
Het Spaarne College probeert u zo goed mogelijk te informeren en we proberen u elke 
maand een nieuwsbrief te versturen. De volgende staat gepland in de tweede week van 
februari 2022. 
 
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, 
 

 
W. Huiberts 
Directeur 

mailto:w.huiberts@spaarnecollege.nl
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