
 

 

 

Aan alle ouders en leerlingen 

 

 

 
Nijmegen, 8 januari 2021 
 
Betreft: laatste nieuws i.v.m. corona 
 
 
Beste ouders en leerlingen, 
 
Allereerst wil ik iedereen een heel gelukkig en vooral een “gezond” nieuwjaar toewensen. We zijn 2021 
begonnen met onze examenleerlingen op school, en de rest van de leerlingen online. Omdat een 
behoorlijke groep docenten lesgeeft in de examenklassen zijn er veel docenten op school. Ze geven in 
het lokaal les aan hun examenleerlingen en daarnaast online les aan de andere klassen. Het vraagt 
opnieuw weer iets anders. De examenleerlingen vinden het fijn om op school te zijn en hebben 
letterlijk alle ruimte in het gebouw. Vergeleken met de eerste lockdown, is er nu al meteen meer 
behoefte aan opvang in De Overloop.  
 
Naar aanleiding van vragen van ouders en leerlingen volgen hier enkele mededelingen.  

- Voortgangstoetsen t/m 17 januari. In alle leerjaren behalve de examenklassen zijn de 
voortgangstoetsen waarvoor een cijfer wordt gegeven geschrapt. Er zijn op deze regel enkele 
uitzonderingen gemaakt. De leerlingen die dat betreft, zijn hiervan op de hoogte. Het is wel 
mogelijk dat een docent een toets geeft om na te gaan of leerlingen de leerstof hebben begrepen. 
Het gaat hier dan om een diagnostische toets waarvoor geen cijfer wordt gegeven. 

- Aanpassing rooster examenleerlingen. We hebben gezocht naar een mogelijkheid om meer lestijd 
te creëren voor onze examenleerlingen. Met ingang van maandag 11 januari geldt voor alle 
examenleerlingen dat hun lesuren worden verlengd met 10 minuten. Zij gaan over op lesuren van 
70 minuten, met telkens een pauze van 20 minuten.  

- Rooster niet-examenleerlingen. Voor deze leerlingen blijft het huidige rooster gehandhaafd. 
- Verlenging lockdown. Na de persconferentie van 12 januari besluiten we hoe we verder gaan met 

toetsing, keuze-uren, ouderavonden etc.  
- Verzuim. Onze verzuimcoördinatoren werken vooral vanuit huis. Het is daarom belangrijk dat 

verzuimmeldingen en verlofaanvragen worden gedaan via de mail. Dat zorgt ook voor een snelle 
verwerking. 

- Aanstelling nieuwe afdelingsleider voor B1/B2. Petra Escher is met ingang van 1 januari aangesteld 
als conrector. Zij is vooral belast met de portefeuilles personeel en onderwijs. In haar vorige functie 
is Alwin Wiersma benoemd. Alwin heeft jarenlange ervaring als leidinggevende op het Udens 
College. 

- Aanmelding nieuwe brugklassers. Op donderdag 14 januari is de eerste mogelijkheid voor ouders 
en leerlingen van groep 7 en 8 om digitaal kennis te maken met NSG Groenewoud. Voor alle 
informatie hierover klik hier. 

 
Hartelijke groet, 

Hanneke Arpots,  

rector 

https://nsg-groenewoud.nl/naar-de-brugklas/

