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Nieuwsbrief week 3  

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,  
We zijn twee lesweken verder in het jaar 
2022 en overgestapt op online onderwijs. 
Door de snelle toename van het aantal 
Corona besmetting werd het steeds 
moeilijker om ons onderwijs goed 
georganiseerd te krijgen. De 
quarantaineregel en uitval van onze 
medewerkers maakt dit lastig.  
We hebben zojuist besloten om met het 
online onderwijs door te gaan tot en met 
aanstaande dinsdag. Daarna schakelen we 
weer over op fysiek onderwijs hier op school.  
 
Alle leerlingen zijn vanaf woensdag weer 
welkom op school, mits je niet in quarantaine 
hoeft door Corona of omdat je in nauw 
contact bent geweest. Over dat laatste hopen 
wij dat de richtlijnen nog worden aangepast.  
 
We hadden het begin van 2022 ons anders 
voorgesteld. We wensen iedereen alle 
gezondheid toe en hopen al onze leerlingen 
weer in goede gezondheid vanaf woensdag in 
ons schoolgebouw te zien.  
 
 

Wijzigingen in de planning  

In onze jaarplanning zijn een aantal 
wijzigingen toegepast.  
 
Maandag 7 februari was een lesvrije dag voor 
de leerlingen. Deze is verplaatst naar 
maandag 21 februari. Dit betekent dat de 
leerlingen op 7 februari les hebben volgens 
rooster en vrij zijn op 21 februari.  
 
Dinsdag 15 februari stond als lesvrije dag 
voor de leerlingen. Dit wordt nu een lesdag.  
 
Onze open dag is verplaatst naar zaterdag 19 
februari. 
 
 
 

Wat te doen bij 
gezondheidsklachten?  

Leerlingen en medewerkers met klachten 
blijven thuis en laten zich testen. Bij milde 
klachten volstaat een zelftest. Is de zelftest 
negatief, dan kan men (vanaf woensdag weer) 
naar school komen. Is de zelftest positief, dan 
blijft men thuis en wordt geadviseerd om een 
PCR-test bij de GGD te doen om de besmetting te 
bevestigen. Heb je aanhoudend milde klachten 
of klachten van ernstigere aard die passen bij 
corona? Dan testen bij de GGD.  
 
Op de website van jeugdartsen staat een 
beslisboom 12+ (van 24 december jl.) Deze geeft 
duidelijk aan wanneer men wel of niet naar 
school mag komen. Klik hier:  
Beslisboom-12-jaar-plus-uit-of-thuis-
BOinK_RIVM (ajnjeugdartsen.nl) 
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Pakketkeuze leerjaar 3 

De deadline voor het inleveren van het formulier 

voor de profiel- en pakketkeuze is gepland op 

vrijdag 11 februari. Het is voor leerlingen en 

ouders/verzorgers nu  mogelijk om online via 

Magister het advies van de vakdocenten ten 

aanzien van de slagingskans in te zien.   

Bij de resultaten vindt u onder het kopje ‘kadv’ 

het keuzeadvies van de vakdocent. Hier ziet u 

hoe de vakdocent de kans van slagen voor dit 

vak inschat. Indien een docent een negatief 

advies geeft wordt dit toegelicht. Voor alle 

duidelijkheid: het advies is niet bindend. Ook bij 

een negatief advies mag dit vak gekozen worden. 

Als u het advies wilt bespreken of vragen heeft 

kunt u terecht bij de mentor. Graag willen we 

benadrukken dat het maken van een 

weloverwogen keuze belangrijk is voor de 

toekomst. Het wijzigen van een keuze is na 11 

februari niet meer mogelijk. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOF-training 

Faalangst is een vorm van angst die zich 

voordoet bij het uitvoeren van cognitieve, sociale 

en/of motorische taken en waarvan het effect is 

dat mensen minder presteren dan waartoe zij in 

staat zouden zijn, wanneer die angst zich niet 

zou voordoen. Tijdens een faalangsttraining 

leren kinderen Beter Omgaan met Faalangst 

(BOF). Dit gebeurt door middel van oefeningen 

met betrekking tot lichaam (ontspanning), geest 

(gedachten) en taak (planning). Groepen bestaan 

uit minimaal 6 en maximaal 12 leerlingen.  

Naar aanleiding van het aantal inschrijvingen 

wordt gekeken of verschillende leerjaren in 1 

groep kunnen deelnemen.  

Middels een aanmeldformulier dat via de mentor 

te verkrijgen is, kunnen leerlingen zich opgeven 

t/m 7 februari. Mentoren kunnen tevens u als 

ouder benaderen om deze training te adviseren. 

De exacte data worden binnenkort bekend 

gemaakt, maar de training zal maandag 14 

februari (onder schooltijd) starten. Voor verdere 

vragen, graag contact opnemen met de mentor. 

 
 

 

 


