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Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,  
 
Terug naar school - op zoek naar ritme & de komende maanden 
Na de lange lockdown en de terugkeer op school met een toetsweek ontvangen we sinds twee weken onze 
leerlingen weer ten minste vier keer per week fysiek op school. Door de corona-beperkingen is het 
onderwijs deels ook online, en door andere geplande zaken (leerlingbesprekingen, 10 minutengesprekken) 
die ook belangrijk zijn voor ons onderwijs, vallen er nog lessen uit. Kortom, hier weer een ritme in vinden is 
momenteel voor leerlingen en voor ons allemaal lastig.  
 
Over het rooster is goed nagedacht, maar natuurlijk is het niet hoe we het het liefst zouden willen, met de 
beperkte mogelijkheden en de eis om leerlingen zo kort mogelijk op school te houden. Uit de 
leerlingbesprekingen van vorige week blijkt dat het weer vinden van discipline, focus en motivatie niet 
zomaar lukt. Toch zijn we heel blij dat we jullie allemaal weer zien voor live lessen en echt contact. Ook al 
zal de normale routine misschien niet meer terugkeren dit jaar, op deze manier kunnen we beter 
vooruitkijken en samen aan de slag gaan.  
 
Na de leerlingbesprekingen maken de teamleiders samen met de mentoren nu de balans op: Hoe zijn de 
resultaten in alle leerjaren? Hoe zit het met de motivatie en het welzijn van onze leerlingen? Hoe kunnen 
we hen het beste ondersteunen op al deze punten? Met de input van de voorbije periode kunnen we 
analyseren wat er nodig is, op de korte en langere termijn. We zullen een plan van aanpak opstellen voor de 
verschillende behoeftes. De analyse richt zich op de leerontwikkeling, de sociale ontwikkeling en het 
welbevinden van de leerlingen. In deze lastige omstandigheden doen we wat we kunnen vanuit onze 
professionele kennis en ervaring en in goed overleg met de leerlingen en hun ouders. De overheid biedt 
extra financiële middelen – het Nationaal Programma Onderwijs – voor de komende twee schooljaren, dus 
onze plannen reiken verder dan tot de zomer.  
 
Zo bekijken we hoe we extra ondersteuning kunnen bieden voor de leerstof, maar ook voor het sociaal-
emotionele welbevinden. Dit blijft een puzzel vanwege de afstandsregels en het maximum-aantal mensen 
in school, maar we zien zeker mogelijkheden. De mentoren zullen jullie daar op korte termijn verder over 
informeren. In de 10 minutengesprekken deze week is ook ter sprake gekomen wat nog mogelijk is voor 
leerlingen die er nu met hun resultaten niet zo goed voor staan. We zijn ons ervan bewust dat het voor veel 
leerlingen lastig is om nu weer om te schakelen, terwijl de lockdown nog voortduurt, en dat we realistisch 
moeten zijn in wat haalbaar is. Tegelijkertijd is er nog veel mogelijk en is het ook fijn om weer aan de slag te 
gaan, en weer naar school te kunnen fietsen. 
We wensen iedereen veel succes, blijf gezond en geniet van de lente komend paasweekend! 
 
Jaco Mijnheer, teamleider leerjaar 1 en 2 
Hans Schoonheim, teamleider leerjaar 3 en 4 
Ingeborg Nietzman, teamleider leerjaar 5 en 6 
Elly Loman, rector 
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