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Beste leerlingen en ouders,
Voor jullie ligt alweer de eerste nieuwsbrief van 2021; een jaar dat nu al bijzonder is!
Een tweede lockdown, veel leerlingen thuis (dus online-onderwijs) en als klap op de vuurpijl ook nog eens fiks
winterweer, waardoor nagenoeg iedereen weer een paar dagen thuis kwam te zitten.
Het vraagt veel van ons allemaal, zowel van de leerlingen (en de ouders) als van het onderwijsteam. Ik kijk
met waardering en trots naar de manier waarop alle collega’s zich inzetten om steeds vaardiger te worden in
het onderwijzen op afstand en zich inspannen om de lessen voor de leerlingen leerzaam én boeiend te
houden.
Ik kijk ook met bewondering naar de leerlingen, die een groot deel van de dag in hun eentje achter een
beeldscherm zitten. Dat ze af en toe toch afhaken en het zo langzamerhand beu zijn, lijkt me onvermijdelijk.
Ze missen hun klasgenoten en maken zich toch ook wel af en toe zorgen over een eventuele achterstand;
meer hierover is verderop in deze Nieuwsbrief te lezen.
In het jeugdboek “Bizar” van Sjoerd Kuyper las ik vorige week een paar regels, waarvan ik hoop dat jullie ze
de komende periode allemaal regelmatig in de praktijk kunnen brengen:

“Hoofd op slot, neus in de zon, verstand op nul, hart op honderd. Beetje lol
maken en lachen...”
Hartelijke groet,
Carla Reijners, afdelingsdirecteur

Hart onder de riem
Zoals in het voorwoord al vermeld, realiseren wij ons heel goed dat deze
tijd ook voor onze leerlingen erg lastig is. Niet alleen krijgen ze op een
andere manier onderwijs waar ze aan moeten wennen, ze missen ook
veel andere zaken als sport en sociale contacten. Om ze een hart onder
de riem te steken, hebben we de afgelopen twee weken ons best gedaan
om bij iedereen persoonlijk een lekkernij af te geven. Mocht iemand nog
geen reep ontvangen hebben, dan heeft dat te maken met een
vertraging i.v.m. het winterweer. Maar geen zorgen; we gaan door tot
iedereen voorzien is! Bij de lekkernij ook een kaartje, om de leerlingen
aan te sporen nog even vol te houden!

Adres- of nummerwijzigingen
Bij het bezorgen van de attenties bleek dat een aantal adressen van leerlingen niet meer klopten. Ook blijkt
dat sommige, bij ons bekende, telefoonnummers niet meer in gebruik zijn. Wij vinden het belangrijk dat wij
de juiste contactgegevens van ouders hebben, dus willen we jullie verzoeken om in SOMtoday te checken of
de daar vermelde gegevens juist zijn. Zo niet, wilt u de wijzigingen dan doorgeven aan onze administratie?
Dat kan via: dgeluk@resonansonderwijs.nl

Enquête onder leerlingen
In de week van 1 februari is er opnieuw een enquête uitgezet
onder leerlingen, met vragen over het online-onderwijs.
De belangrijkste punten die uit de enquête naar voren kwamen zijn:
•
•

Leerlingen missen het contact met hun vrienden / klasgenoten;
Leerlingen vinden over het algemeen dat er tijdens de lessen voldoende uitleg wordt gegeven;

•

Leerlingen vinden over het algemeen dat er voldoende opdrachten en voldoende huiswerk op SOMtoday staan;

•

Op de vraag of er tijdens de online lessen veel wordt gedaan om de lessen boeiend te houden, scoren
we drie van de vijf sterren;

•

Als het gaat om de praktijklessen die er in de bovenbouw gevolgd worden bij het BCL, geven
leerlingen aan dat ze soms niet goed op de hoogte zijn van roosterwijzigingen of huiswerk / toetsen;
Ruim een derde van de leerlingen geeft aan zich wel eens zorgen te maken (JA) over een eventuele
achterstand die kan worden opgelopen door de Corona-crisis;

•

•

Gelukkig geeft van dit deel leerlingen het grootste gedeelte ook aan dat ze er vertrouwen in hebben
dat, mocht er een achterstand ontstaan, de school ze hierbij zal helpen!

Wat doen we met de uitkomsten van de enquête?
Een enquête houden onder de leerlingen is voor ons belangrijk omdat we er iets van kunnen leren en met de
uitkomst van die enquêtes iets kunnen gaan doen. In dit geval zijn de volgende afspraken (of aanzetten
daartoe) gemaakt:
•

•

•

•

Coaches gaan tijdens de coachuren met de leerlingen in gesprek over de achterstand waar (met
name in de media) veel over gepraat wordt. Het doel hiervan is dat leerlingen zich niet al te veel
zorgen gaan maken en het relatieve van deze achterstand kunnen inzien;
We zijn al bezig met het maken van een rooster om bij terugkomst op school, in niveaugroepen, te
gaan werken aan eventuele hiaten. Ook als er geen sprake is van achterstanden, denken wij dat dit
het zelfvertrouwen van de leerlingen ten goede komt;
Coaches en vakleerkrachten gaan zo nu en dan ook iets gezelligs of leuks doen tijdens de onlinelessen. De boog kan niet altijd gespannen staan en we willen de leerlingen ook iets positiefs laten
ervaren op het sociale vlak;
Er is een afspraak gepland met de praktijkdocenten van het beroepscollege, om een betere
informatie-afstemming tot stand te brengen.

Hoe gaat het met onze jongeren?
Het ErasmusMC heeft een app ontwikkeld om mentale veerkracht bij jongeren te versterken: de GROWITAPP.
De app maakt onderdeel uit van een onderzoek naar het welbevinden van jongeren tijdens de coronacrisis.
De GrowIt-app staat specifiek tijdens de lockdown open voor alle jongeren van 12-25 jaar. De gevolgen van
de coronacrisis en de lockdowns maakt jongeren kwetsbaar. De app helpt hen te reflecteren, emotioneel
sterker te worden en stress tegen te gaan. Bovendien helpt het tegen verveling: de app is vormgegeven als
een spel, waarbij jongeren in groepen challenges spelen om hun virtuele boom te laten groeien.
De resultaten n.a.v. de 1e lockdown zijn positief!
Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.growitapp.nl/ of u kunt klikken op de links hieronder:
•

kort filmpje

•

info voor jeugd

•

info voor ouders

Teun: “Ik mis vooral de gezelligheid in de klas!”
Teun Willems zit in 3 vmbo op Vso Leystede en net zoals de meeste leerlingen
van vso Leystede volgt hij nu online onderwijs. ‘Dat gaat eigenlijk best goed.
Het rooster is een beetje aangepast, maar alle vakken komen langs in een week.’
Teun ervaart dat het voor een aantal vakken uitmaakt of je online les krijgt of in
de klas. ‘Bij biologie en wiskunde tekenen de docenten in de klas op het whiteboard.
Nu leggen ze de stof mondeling uit bij een afbeelding en dat is net wat minder duidelijk.’ Bij sommige vakken is het
onderwijs anders ingericht. ‘Voor Engels en maatschappijleer gebruiken we een online methode,’ vertelt Teun. ‘Dat
betekent dat je online opdrachten maakt en die worden dan ook nagekeken. Dan maak je je huiswerk wel.’
Dat huiswerk maken belangrijk is, begrijpt Teun ook. ‘Maar na een dag achter de laptop wil ik wel even wat anders doen
dan computerwerk.’ Teun mist de gezelligheid op school. ‘Je bent productiever bezig op school en je hebt contact met
je vrienden en met de docenten.’ Sommige technische mogelijkheden maken het online les volgen wel leuker. ‘Wij
gebruiken Teams en daarin kan de docent je in groepjes in een aparte omgeving plaatsen. Dan kan je even kletsen.
Natuurlijk zijn we ook met de opdracht bezig, maar dat je je klasgenoten hoort is fijn.’

Nieuws over de examens
De centrale examens gaan dit jaar door. Behalve twee herkansingen en een extra tijdvak waardoor leerlingen hun
examens kunnen spreiden, kunnen leerlingen straks één vak niet mee laten tellen. Dat mag geen kernvak zijn, zoals
Nederlands, Engels of wiskunde.
Dat maakte minister Slob vorige week bekend na overleg met de vertegenwoordigers van onder andere scholen,
leerlingen en het vervolgonderwijs. Met deze maatregelen kunnen leerlingen een volwaardig diploma halen waarmee
zij door kunnen stromen naar het vervolgonderwijs.
De aanpassingen zien er als volgt uit:
•
•

Leerling mogen één niet-kernvak wegstrepen. Het eindcijfer van het weggestreepte vak telt niet mee bij het
bepalen van de uitslag, maar blijft wel zichtbaar op de cijferlijst. Wegstrepen kan slechts als een leerling alleen
hierdoor alsnog kan slagen en geldt niet voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.
Er is een extra tijdvak ingevoerd, zodat leerlingen hun examens kunnen spreiden. Waren er voorheen twee
tijdvakken (één voor de examens en één voor de herkansingen), nu zijn dat er drie: twee voor de examens en
één voor de herkansingen. De tijdvakken zijn als volgt:
Tijdvak 1 :
Uitslag:

17 mei t/m 1 juni
10 juni

Centrale examens volgens aangegeven keuze van leerling (in overleg met coach).
Tijdvak 2:
Uitslag:

14 juni t/m 25 juni
2 juli

Centrale examens volgens aangegeven keuze van leerling (in overleg met coach).
Tijdvak 3:
Uitslag:

6 t/m 9 juli
15 juli

Herkansing Centrale examens volgens aangegeven keuze van leerling (in overleg met de examencommissie).
Meer informatie over de examens 2021 is te vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/12/eindexamens-gaan-door-met-drie-extra-maatregelen

Save the date
Omdat de uitslag van de herexamens dit jaar pas laat bekend is (15 juli), zal ook de diploma-uitreiking dit jaar
later plaatsvinden dan in andere jaren en wel op de allerlaatste schooldag voor de zomervakantie:

Vrijdag 16 juli 2021!

Het wordt steeds mooier in de school
Sinds een paar weken zijn er op verschillende wanden in
de school zogenaamde visuals aangebracht.
Zo zie je bij binnenkomst in de hal deze →
….en zijn onderstaande visuals geplaats bij respectievelijk
Bouwen, Wonen en Interieur en bij de gymzalen:

Ook op het leerplein van het vso komt nog zo’n
mooie wandversiering; we hopen dat die er hangt
als de leerlingen weer op school komen!

Financiële hulp voor alleenstaande ouders
Wie geen, of maar gedeeltelijke, hulp heeft van een (ex)partner bij het grootbrengen van kinderen of
jongeren kan soms best een steuntje in de rug gebruiken.
De maatregelen tegen het Coronavirus kunnen ook bij eenoudergezinnen financiële druk en problemen
veroorzaken. Er bestaan verschillende tegemoetkomingen die alleenstaande ouders kunnen aanvragen. Denk
bijvoorbeeld aan de kinderbijslag, de inkomensafhankelijke combinatiekorting of het Nationaal Fonds
Kinderhulp..
Wilt u meer weten over de financiële hulp die er beschikbaar is in Nederland en wanneer u daar aanspraak op
kunt maken? Bekijk dan hier het overzicht van financiële hulpbronnen .
Voor advies over onderwijs of opvoeding kunt u terecht bij de school van uw zoon/dochter, de GGD of de JGZ
van uw woonplaats.

Af- en ziekmelding
Als een leerling door ziekte of vanwege een medische afspraak afwezig is,
verwachten we van ouders daarover bericht.
Dat kan op twee manieren:
•
•

U kunt een mail sturen naar: afmelding@vsoleystede.nl
U kunt (vóór 8.30 uur) bellen naar: 071 5175011

Het is de bedoeling dat u uw kind elke dag afmeldt, totdat hij/zij weer beter is. Als een leerling zich op school
ziek voelt, meldt hij/zij dat bij de assistent of bij de coach. Deze overlegt met de leerling en bespreekt of de
leerling zelfstandig naar huis kan. Vervolgens zal er contact worden opgenomen met één van de ouders om te
overleggen.

Belangrijke data:
Voorjaarsvakantie
Studiedag
Schoolexamenweek
Periode 7 – 4 vmbo
Goede Vrijdag (studiedag)
Tweede Paasdag
Cito 2 OB3
Levelweek
Meivakantie
Koningsdag
Diploma-uitreiking

:
:

22 t/m 26 februari 2021
Maandag 1 maart 2021

:
:
:
:
:
:
:
:

Vrijdag 26 maart t/m donderdag 1 april 2021
2 april 2021
5 april 2021
Dinsdag 6 t/m maandag 12 april 2021
19 t/m 23 april 2021
26 april t/m 7 mei 2021
Dinsdag 27 april 2021
Vrijdag 16 juli 2021
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