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Beste leerlingen en ouders, 
  
Vorig schooljaar, tijdens de eerste coronalockdown, hadden docenten minder 
mogelijkheden om (summatieve, meetellende) toetsen af te nemen en cijfers te geven. 
Ook was het leren voor veel leerlingen lastiger. Daarom hebben wij als school toen een 
systeem bedacht als aanvulling op de cijfers op het eindrapport: de ‘stoplichten’. 
  
Alle docenten mochten op drie aangewezen momenten voor al hun leerlingen een 
stoplichtkolom in Magister invullen: groen, oranje of rood. Ze gaven daarmee voor hun 
vak een signaal over de prestaties van de leerlingen (resultaten, maar ook werkhouding, 
deelname tijdens de lessen en inzicht).  
- Groen (of niets invullen) betekende: ga zo door, dan ben je voor mijn vak op niveau voor 
volgend schooljaar.   
- Oranje: ik twijfel, er zijn wat verbeteringen nodig om op tijd klaar te zijn voor volgend 
schooljaar.  
- Rood: je hebt tot nu toe voor mijn vak echt niet genoeg laten zien om volgend jaar 
succesvol verder te kunnen.  
Bij de kleuren oranje en rood moesten docenten ook in Magister een toelichting noteren, 
als feedback aan de leerling. 
  
Natuurlijk gingen leerlingen die met hun cijfers de overgangsnorm haalden sowieso over 
naar het volgende leerjaar. De overige leerlingen werden besproken en daarbij was de 
informatie uit de stoplichten heel nuttig. Ook vonden de leerlingen (en hun ouders) het 
fijn om al vroeg feedback te kunnen lezen van de docenten, zodat ze zich nog konden 
verbeteren. 
  
Vanwege deze goede ervaringen, en omdat we zien dat corona het onderwijs nog steeds 
in de weg zit, hebben we ook dit schooljaar weer een stoplichtsysteem. Op drie 
momenten, ongeveer halverwege elke rapportperiode, kunnen de docenten stoplichten 
en toelichtingen invullen. De leerling en zijn ouders kunnen deze zien in Magister. De 
docent kan duidelijk maken hoe de leerling van een rood of oranje stoplicht naar groen 
kan komen. Het is aan de leerling om deze vraag aan zijn docent te stellen. 
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De eerstvolgende deadline voor docenten om stoplichten in te vullen is op maandag 8 
februari om 17 uur. 
  
Speciaal voor de brugklassers: 
Omdat de brugklassers bij het eerste stoplicht (november) nog niet meededen, worden ze 
hier nu met dit bericht op voorbereid. Ook de mentoren zullen er deze week nog 
aandacht aan besteden. Als je vragen hebt over de stoplichten kun je die aan je mentor 
stellen. 
  
Verder een kort bericht over de coronamaatregelen: op de persconferentie van gisteren 
hebben we nog geen concreet nieuws ontvangen over veranderingen binnen het 
voortgezet onderwijs. Daarom sturen we deze week geen aparte coronabrief. We houden 
nog steeds rekening met verschillende manieren waarop de scholen over een tijdje weer 
open mogen, waarbij de 1,5 m afstand tussen leerlingen waarschijnlijk voorlopig een 
regel zal blijven. Voor de ouders hierbij nog een aanmeldingslink naar een gratis 
ouderavond van een uurtje over hoe je als ouder het (online) welzijn van je jongere kunt 
verhogen in de coronatijd: https://ecp.nl/agenda/safer-internet-day-online-ouderavond-
hoe-verhogen-we-het-online-welzijn-van-jongeren/ 

  
Ten slotte vinden jullie in de bijlage nog een oproep aan de ouders vanuit de 
klankbordgroep. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
  

Jaco Mijnheer, teamleider leerjaar 1 en 2 

Hans Schoonheim, teamleider leerjaar 3 en 4 

Ingeborg Nietzman, teamleider leerjaar 5 en 6 
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