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Beste leerlingen van leerjaar 5, beste ouders/verzorgers, 
 
Na alle nationale media aandacht voor het Centraal Examen, willen we graag stil staan bij jullie 
jaarlaag. De omstandigheden waarin jullie onderwijs krijgen, met een lockdown vorig jaar zomer 
en nu alweer sinds december, zijn niet eenvoudig, niet voor ons als schoolorganisatie, niet voor 
onze docenten, maar zeker niet voor jullie. We proberen tot nu toe zoveel mogelijk de normale 
planning van schoolwerk aan te houden, en ook van het PTA, maar we begrijpen heel goed dat 
dat minder goed lukt in deze langdurige online situatie en dat het lastig is om jezelf gemotiveerd 
te houden of niet teveel stress hierdoor te ervaren. Middels deze brief willen we jullie graag 
informeren, hoe we jullie blijven begeleiden en ondersteunen, ook na de aankomende SE week.  
 
-We zullen aan de hand van de resultaten en na overleg met jullie door mentoren en 
vakdocenten, bekijken wat haalbaar is richting de laatste SE week, om een zo goed mogelijke 
basis voor leerjaar 6 te krijgen. Dit hangt natuurlijk vooral af van in hoeverre jullie weer naar 
school mogen komen. In elk geval onderzoeken we nu al waar PTA’s wellicht aangepast moeten 
worden.  
 
-We zijn en blijven in gesprek met onze docenten en met jullie over hoe het beste de online lessen 
ingericht kunnen worden en de last van opgegeven stof voor zelfstudie/huiswerk verlicht kan 
worden.  
 
-Daarnaast gaan we inventariseren voor welke vakken extra lessen gewenst zijn. Zoals jullie 
waarschijnlijk weten, worden er ook extra gelden beschikbaar gesteld vanuit het Ministerie 
hiervoor.   
 
-Docenten en mentoren zullen jullie expliciet uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan over 
hoe we jullie het beste kunnen ondersteunen, niet alleen op het gebied van de lesstof  maar 
vooral ook mentaal.  
 
Dit laatste aspect is ook nu van groot belang. Hoe breng je structuur aan in je dag, als er weinig 
anders kan dan online lessen volgen of leren voor je toetsweek? Ontspanning organiseren in de 
planning van je dag is nodig om het vol te blijven houden, niemand kan 8 uur achter elkaar leren. 
Plan overzichtelijke kleine stapjes in de voorbereiding, om succes te ervaren en jezelf ook te 
verlossen van een voortdurende druk. Ga er toch op uit, binnen de beperkte mogelijkheden, met 
je familie of je vriend of vriendin. Iedereen doet zijn best, we maken er het beste van, en we 
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hebben nog een aantal maanden waarin we veel kunnen bereiken samen richting leerjaar 6 – ook 
al lukt misschien niet alles. Voor tips, zie ook: 
 
www.Growitapp.nl  
 
www.mindyoung.nl 
 
www.jongerenhulponline.nl 
 
www.nji.nl 
 
Wij willen jullie in elk geval laten weten dat we graag samen met jullie vooruit blijven kijken naar 
leerjaar 6, en jullie zo goed mogelijk blijven ondersteunen in de weg daar naar toe - en er vooral 
enorm naar uitkijken om jullie weer op school te ontvangen. We hopen dat dat niet te lang meer 
duurt. Houd vol en houd moed! 
 
Namens mentorenteam 5, 
 
Ingeborg Nietzman, Teamleider Leerjaar 5 en 6 
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