
 

 

 

Aan leerlingen en ouders 

 

 

 

Datum: 21 juni 2021 
Betreft: bijzonderheden afsluiting schooljaar (begin) nieuwe schooljaar 

 

 

Beste leerlingen en ouders, 

Het einde van dit bijzondere schooljaar nadert met rasse schreden. En dat is mooi, de vrijheid lonkt. 
Zeker nu de corona-maatregelen worden versoepeld en er weer veel te beleven valt. Mooi ook, omdat 
we  allemaal toe zijn aan vakantie. Ik zie vermoeide gezichten in de school. Bij  leerlingen en collega’s. 
 
Heel veel van onze examenleerlingen hebben de vlag al uitgestoken. Ze zijn geslaagd. Sommigen 
moeten nog even wachten, zij hebben gekozen voor een gespreid examen. We zien de einduitslag met 
vertrouwen tegemoet. Onze leerlingen hebben het tot nu toe fantastisch gedaan. We zijn trots op ze. 
Klik hier voor een impressie van de uitslagdag van 10 juni. 
 
In de bijlage bij deze brief, vinden jullie de Nieuwsbrief met praktische informatie over het einde van 
dit schooljaar en het begin van het nieuwe schooljaar. In deze brief benoem ik enkele bijzonderheden. 
 
Bijzonderheden afsluiting dit schooljaar 
- Voortgang Deltaplan. Op basis van de verzamelde input (vaksecties, zelfevaluatie leerlingen, ICE-

scan, bevindingen van mentoren en het zorgteam, gesprekken met ouders) zijn we bezig een 
Deltaprogramma samen te stellen voor het komende schooljaar. Afhankelijk van de behoefte is 
het aanbod gericht op een hele jaarlaag, een groep(je) leerlingen, of op individuele leerlingen.   

- Leerlingenactiviteiten. We hebben afgesproken dat in alle leerjaren de mentoren met hun 
mentorleerlingen het schooljaar afsluiten. Voor de examenleerlingen is er op 25 juni een 
foodtruckfestival op het binnenplein van de school georganiseerd. 

- De diploma-uitreikingen vinden op feestelijke wijze plaats in de aula van de school. Vanwege de 
1,5 afstand is de maximale groepsgrootte ongeveer honderd personen.  De examenleerlingen en 
hun ouders ontvangen nog een officiële uitnodiging. Overige belangstellenden kunnen de 
uitreiking volgen via een livestream.  

- Bevordering.  We hanteren de normale bevorderingsregels. In geval van twijfel is ons uitgangspunt 
dat een leerling voldoende kans moet hebben om het eerstvolgende leerjaar met succes af te 
ronden. Extra ondersteuning door middel van het Deltaprogramma nemen we in onze afweging 
mee.  
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Bijzonderheden (begin) nieuwe schooljaar 

- We nemen in de eerste week van het schooljaar extra tijd om gezamenlijk een goede “herstart” te 
maken met de hele school. Maandag en dinsdag zijn gereserveerd voor de medewerkers, 
woensdag en donderdag voor de mentoren en hun mentorleerlingen,  op vrijdag beginnen we met 
de lessen.  

- Deltadagen. Gedurende het schooljaar zijn er in de jaarkalender meerdere Deltadagen gepland. 
Deltadagen zijn studiedagen voor onze medewerkers, en schooldagen voor de leerlingen. Er zijn 
geen lessen. Op deze dagen worden onderdelen van het Deltaprogramma voor (groepen) 
leerlingen aangeboden.  Deltadagen zijn dus geen vrije dagen.  Het is goed dat iedere leerling en 
iedere ouder vanaf het begin van het nieuwe schooljaar zich hier bewust van is. 

- Toetsbeleid. We vinden de huidige (summatieve) toetsdruk op onze school te hoog. We willen 
daarom minder en anders gaan toetsen: naast summatieve toetsen, ook formatief evalueren. Ook 
willen we de summatieve toetsen beter verspreiden over het jaar. Dit schooljaar hebben we onze 
visie op toetsing vastgesteld in een toetsbeleidsplan. De MR heeft hier in de vergadering van 14 
juni mee ingestemd. Het komende schooljaar zetten we de eerste stappen in een gefaseerde 
invoering van het nieuwe toetsbeleid. Zo worden in het komende jaar alle docenten geschoold in 
formatief evalueren. In het nieuwe schooljaar zullen we leerlingen en ouders hierover nog nader 
informeren.  

- Reizen/kampen. Het is op dit moment nog niet duidelijk of de meerdaagse reizen/kampen van het 
komend schooljaar kunnen doorgaan. We nemen daar in oktober een besluit over. De Londenreis 
voor T3 die plaats zou hebben in de week voor de herfstvakantie hebben we afgelast. We gaan 
ervan uit dat eendaagse excursies normaal doorgang kunnen vinden. 

Tot slot wens ik alle leerlingen heel veel succes in de komende toetsweek. En natuurlijk ook heel veel 
plezier met de afsluiting van het schooljaar. 

Hartelijke groet, 

 
Hanneke Arpots, 
rector 
 

 

 

 

 

 

 

 


