
   
 

Werkweken en excursies 

In de Kerstvakantie is er Snowcamp voor examenleerlingen. In week 26 vinden de overige 

buitenlandse reizen plaats. Omdat op dit moment niet te voorzien is of er dan nog sprake zou kunnen 

zijn van financiële risico’s die te maken hebben met Covid, is school op dit moment in overleg met 

diverse reisorganisaties om daar afspraken over te maken, waardoor dit risico niet bij school of 

ouder(s)/verzorger(s) terechtkomt. Zodra hier duidelijkheid over is zullen wij per specifieke 

werkweek nadere informatie hierover verstrekken. Deze informatie loopt via de teamleider.  

 

Extra ondersteuning vanwege 1,5 jaar Corona 

Zoals al een aantal keer vermeld willen wij als school op een zorgvuldige wijze leerlingen 

ondersteunen bij de achterstanden die zij mogelijk hebben opgelopen vanwege 1,5 jaar corona. Dit 

kunnen achterstanden zijn op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling, executieve 

vaardigheden (leren plannen en organiseren) en vakspecifieke inhoudelijke achterstand.  

In de week van 23 september starten wij met de huiswerk begeleiding. De betreffende ouders en 

leerlingen zijn hierover geïnformeerd. Volgende week starten ook de specifieke vakinhoudelijke  

ondersteuningslessen. Leerlingen worden rechtstreeks geïnformeerd via een mail door de docent die 

deze ondersteuning gaat geven. Het is niet mogelijk om deze lessen altijd te laten aansluiten bij de 

individuele roosters. Dat kan betekenen dat leerlingen hiervoor 1 of meer tussenuren hebben. Waar 

mogelijk zullen wij komende weken proberen dit op te lossen.  

 

Op de kennismakingsavonden die al hebben plaatsgevonden, heeft een aantal ouders, met name uit 

leerjaar 2 en 3, hun verbazing uitgesproken over het feit dat er voor deze leerjaren weinig extra 

inhoudelijke ondersteuning wordt aangeboden. Wij willen dit graag toelichten. De school heeft 

ervoor gekozen om niet alle achterstanden binnen 1 jaar te willen wegwerken. In onze ogen wordt 

daarmee soms veel te veel van leerlingen gevraagd aan extra inzet en belasting.  

Daar waar vaksecties hebben aangegeven in de reguliere lessen voldoende tijd en ruimte te kunnen 

maken voor extra uitleg en ondersteuning, hebben wij in belang van de leerlingen daarvoor gekozen.  

 

Mocht gedurende dit schooljaar blijken dat sommige leerlingen toch nog iets extra’s nodig hebben 

buiten de reguliere lessen, dan wordt het extra ondersteuningsprogramma aangepast.  

Ook op het gebied van extra ondersteuning op sociaal emotioneel gebied is school een aantal 

aanvullende extra activiteiten aan het voorbereiden waar leerlingen vrijwillig op kunnen intekenen, 

ná hun reguliere lessen. Zodra hier meer over bekend is, brengen wij u hiervan op de hoogte. 

 

Online lessen blijven uitzondering en worden niet de regel 

Afgelopen week hebben wij geconstateerd dat 200 leerlingen zijn afgemeld voor de fysieke lessen op 

school. Een deel van de leerlingen gaf aan thuis te moeten blijven vanwege mogelijk aan Corona 

gerelateerde klachten (hoesten en verkouden). Deze leerlingen wilden graag allemaal online de 

lessen volgen. Docenten kunnen alleen af en toe online lessen tegelijkertijd combineren met fysieke 

lessen als dit een uitzondering blijft. Het wordt een te zware belasting als zij dit bijna ieder uur 

moeten doen.  

 

Wij willen graag nogmaals uw aandacht vragen voor het laatste protocol vanuit de GGD waarin staat 

aangegeven dat leerlingen met verkoudheidsklachten e.d. gewoon naar school kunnen komen, op 

het moment dat zij volledig zijn gevaccineerd en/of thuis een negatieve uitslag van de zelftest 

hebben. Leerlingen/ouders/verzorgers die graag extra zelftesten willen hebben, kunnen deze bij de 

receptie komen afhalen. Dit is en blijft natuurlijk de verantwoordelijkheid van 

ouders/verzorgers/leerlingen of zij hiervoor willen kiezen. School gaat het afnemen van een zelftest 

nooit verplicht stellen. 

 

  



   
 

Frequentie nieuwsbrief 

U heeft de afgelopen maanden elke week een nieuwsbrief van ons ontvangen. Op deze wijze 

meenden wij u adequaat te kunnen informeren over ontwikkelingen over het coronavirus, ook bij 

ons op school en de consequenties die dit had voor het continueren van het onderwijs leerproces. 

Nu het kabinet heeft besloten dat de regels voor mondkapjes en 1,5 meter per 25 september niet 

meer voor het onderwijs gelden en het kabinet de verwachting heeft uitgesproken dat op deze wijze 

de verspreiding van het virus onder controle blijft, zien wij ook niet meer de noodzaak om u wekelijks  

hierover te berichten. Hiermee vervalt het ritme van 1x per week een nieuwsbrief en wij zullen u 

alleen nog een nieuwsbrief mailen als er nieuwe ontwikkelingen zijn waar 

ouders/verzorgers/leerlingen schoolbreed over geïnformeerd moeten worden. Laten we met elkaar 

hopen dat het in ieder geval niets met het oplaaien van het coronavirus van doen heeft, maar louter 

met positieve ontwikkelingen op het gebied van onderwijs of interne ontwikkelingen op het gebied 

van onderwijs en leren. 

 

Ik wil alle ouders/verzorgers bedanken voor de wijze waarop u de afgelopen maanden met ons heeft 

samengewerkt en met school heeft willen optrekken om zowel de gezondheid van iedereen 

maximaal te bewaken als tegelijkertijd met elkaar ervoor te zorgen dat het onderwijsproces zoveel 

mogelijk kon doorgaan door onderwijs vanuit huis. 

 

Marc van Buuren 

Rector 

 

 
 

Social Boost 

Waarom deze mail? Ik wil graag het project Social Boost bij jullie onder de aandacht brengen om die 

jongeren in Beverwijk te bereiken die wel een Social Boost kunnen gebruiken.  

Social Boost is een programma van de gemeente Beverwijk in samenwerking met Mee en de Wering. 

Dit programma duurt 8 weken  en in deze weken krijgen jongeren van 14 tot 27 jaar letterlijk een 

Social Boost!  

In de bijlage de flyer en onderstaand de link waar het programma verder uitgeschreven staat. 

Aanmelden gaat ook via onderstaande link.  

Onderstaand de link naar het programma en het aanmeldformulier (start is 18 oktober a.s.). 

SocialBoost! – Jongeren voor elkaar. (meewering.nl)  

Voor vragen over het programma wil ik jullie verwijzen naar Rik Wijnker in de 

cc.(R.Wijnker@meewering.nl ). 

Met vriendelijke groet,  

Petra Rook 

Beleidsadviseur Sociaal domein, afdeling Algemeen/Team Sociaal beleid  

Gemeente Beverwijk 

https://socialboost.meewering.nl/
mailto:R.Wijnker@meewering.nl

