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Nieuwsbrief 3

Van de schoolleiding

Volgens de berichten loopt Corona op z’n eind. Op school is hier nog weinig van te merken. De afgelopen
periode zijn wij getroffen door een ongekende golf van ziekmeldingen. Variërend van een aantal dagen tot
meerdere weken, vielen lessen uit. Naast de lessen die niet gegeven konden worden door zieke docenten,
was het ziekteverzuim ook bij leerlingen ongekend hoog.
Gevolgen: voor leerlingen heel vervelende roosters, voor docenten klassen die soms maar voor de helft
gevuld waren en waarbij de docent moest kijken hoe hij/zij de stof op een later moment nog een keer kon
aanbieden of hoe afwezige leerlingen alsnog de stof tot zich konden nemen.
Bij sommige vakken is de lesuitval zeer hoog geweest. Het docententeam houdt steeds de vinger aan de
pols om te bekijken wat er n.a.v. de lesuitval in het programma aangepast kan worden. Inmiddels is er
voor de examenleerlingen van dit jaar bekend welke mogelijkheden er zullen zijn om onder deze niet
normale omstandigheden toch een volwaardig diploma te verdienen. De “Duim” regel is weer uit de kast
gehaald, net als de extra herkansing en ook rondom het CSPE zijn aanpassingen.
Voor de leerlingen van Leerjaar 3 zal weer een speciale overgangsnormering beschreven worden om recht
te doen aan de realiteit van dit schooljaar.
Laten wij hopen dat de voorjaarsvakantie een nieuw positief breekpunt is. De dagen worden weer langer,
de temperaturen lopen langzaam weer op en hopelijk stijgt de weerstand ook weer.
Ondertussen lopen andere dingen ook nog door. Leerlingen in leerjaar 4 moeten hun eindkeuze maken
voor hun vervolgopleiding en als zij zich nog niet hebben ingeschreven, moeten zij dit zo snel mogelijk
doen!
Wij hopen na de voorjaarsvakantie weer iedereen compleet te hebben, weer een normaal rooster te
kunnen draaien en alle plannen om naar een goede afsluiting te gaan ook meteen goed op te pakken om
iedereen na deze gekke maanden in rust richting de zomervakantie (eindexamen) te helpen!
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Tentamenweek 2
Tentamenweek 2 start in week 12 op maandag 21 maart. Een aantal vakken zullen het tentamen op een
later tijdstip geven. Het rooster voor deze week ontvangen de leerlingen in week 10. Ook op de website is
dan de nodige informatie over deze week te vinden. De wijze van toetsen, de duur, de tentamenstof per
vak, de weging en eventuele opmerkingen staan in de Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA’s) en
ook die zijn op de website te vinden.
In de tentamenweek vinden ook veel gesprekken plaats voor de loopbaan oriëntatie (loob).

Herkansing
Nadat de uitslagen van de tentamens bekend zijn geworden is er zoals gebruikelijk altijd weer gelegenheid
om één tentamen te herkansen. Tussen vrijdag 1 april en maandag 4 april tot uiterlijk 12.00 u, is er
gelegenheid om die aanvraag digitaal, via de website, te doen.

Examennieuws
Het eindexamen komt snel dichterbij. Tussen 10 en 27 mei zullen de verschillende leerwegen (BBL, KBL en
GTL) hun examens afleggen. Binnenkort verschijnt op de website het rooster voor deze examenweken. De
leerlingen dienen een kwartier voor aanvangstijd die in de roosters zijn genoemd bij het examenlokaal
aanwezig te zijn. Voor alle duidelijkheid is het goed om nog even door
te geven dat het niet mogelijk is om van deze genoemde data af te
wijken. Wilt u hiermee dus rekening houden bij het plannen van
afspraken? De leerlingen van de Basis- en Kaderberoepsgerichte
Leerweg doen al hun examens digitaal. Leerlingen van de Gemengde en
Theoretische Leerweg doen hun examens nog op papier.
Namens alle collega's wens ik (examensecretaris mevr. Mulder) , alle
ouder(s)/verzorger(s) van de examenkandidaten alvast veel sterkte in
de komende periode.

Verlof na de examens
Na de examens volgt de spannende wachttijd op de uitslag. Daar gaan enkele weken overheen, waarin er
vaak geen contact meer is met de school. Toch vallen deze examenkandidaten wettelijk nog wél onder de
hoede van de school. Vakantieverlof buiten de reguliere vakantieperiodes om is in principe niet toegestaan.
Het is daarom dat verlof vanwege familieomstandigheden officieel aangevraagd dient te worden middels
een verlofformulier dat verkrijgbaar is op de administratie. De school kan daar dan, al of niet, toestemming
voor geven. Verlof is dus alleen mogelijk na toestemming van de schoolleiding door middel van een
ondertekende verlofaanvraag. De Ambtenaar Leerplicht ziet nauw toe op de naleving van de verlofregeling.

Voorbereiden op het examen
Direct na de meivakantie zijn er maandag 9 t/m woensdag 11 mei de lesdagen
van klas 4 waarop de laatste puntjes nog op de i gezet kunnen worden. Daarna
starten de Centrale Examens. Dat betekent dat er vanaf dat moment dus ook
geen lessen meer zijn voor de examenkandidaten. Mochten er toch nog vragen
zijn of is er extra uitleg nodig, dan is het altijd mogelijk om nog een afspraak met
de betreffende docent te maken.
Verder willen we in de laatste week van de meivakantie vanaf dinsdag 3 mei
voor alle vakken examentrainingen organiseren. Op dit moment onderzoeken
we de mogelijkheden hier voor. Nadere informatie volgt.
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Van de schooldecaan
Uw kind dient uiterlijk 1 april 2022 aangemeld te zijn bij het MBO. Dat komt snel dichterbij. Dus inschrijven
voor een mbo opleiding op korte termijn is noodzakelijk. Wie op 1 april 2022 nog nergens ingeschreven
staat loopt de kans dat opleidingen vol zijn.
Er zijn binnenkort nog online open dagen bij diverse scholen. Hiervoor moet (misschien) wel worden
ingeschreven. Op afspraak is het bij veel mbo scholen ook mogelijk om toch een kijkje te gaan nemen.
Hier vind u de resterende open dagen:
https://www.mborijnmond.nl/wp-content/uploads/2021/10/MBO_platform_opendagenposter_20212022.pdf
Voor algemene mbo informatie kunt u surfen naar: www.kiesmbo.nl en voor de data van de resterende
open dagen kunt u dus kijken op: www.mborijnmond.nl
Welke niveaus zijn er nu precies? In het algemeen is de route op het mbo als volgt: Basis Beroepsgerichte
Leerweg (BBL) start in het mbo op niveau 2, Kader Beroepsgerichte Leerweg (KBL) start in het mbo op
niveau 3 en Gemengde Leerweg en Theoretische Leerweg start in het mbo op niveau 4.
Sommige leerlingen geven een hoger niveau op dan ze nu bij ons op school doen. Is dat handig? Nee,
natuurlijk niet. Tijdens het kennismakingsgesprek komt altijd naar voren op welk niveau de leerling les
heeft. Dus wie nu een te hoog niveau opgeeft en later naar een andere groep teruggezet moet worden,
loopt dan kans op een wachtlijst te komen.
Ingeschreven, wat nu?
Meestal krijgt de leerling bericht dat de aanmelding is binnengekomen en dat er later
meer informatie volgt. Hoe lang dat duurt, verschilt per school, maar reken in ieder
geval op een paar weken. De leerling wordt dan uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek. Soms wordt dit gesprek vooraf gegaan door een test. Naar
aanleiding van het gesprek wordt de leerling geplaatst, of volgt, na overleg, het advies
om een andere opleiding te volgen.
Het is goed mogelijk je op te geven bij meerdere opleidingen, alleen zal je dan
meerdere malen een kennismakingsgesprek moeten voeren. En soms dus meerdere
malen een test.
Doorstroom Dossier (DDD)
Bij aanmelden MBO zal de school altijd een doorstroomformulier aan uw kind sturen. Deze dient
dan ingevuld te worden. Soms moet ook de mentor wat invullen, aangevuld met een
schoolstempel. Tot voor kort ging het invullen digitaal, maar dat is even niet meer mogelijk omdat
we naar een nieuw systeem over zijn. Als aanvulling op het doorstroomdossier kan uw kinf ook
een uitdraai van Qompas maken. Dit wordt zeker gewaardeerd door het MBO.

Wie het helemaal nog niet weet…
Ouders, geef alstublieft aan de mentor of aan mij door wanneer uw kind nog niet weet waarvoor te kiezen.
We gaan dan een gesprek of beroepentest regelen en kijken of er aanknopingspunten zijn. Hoe langer
gewacht wordt, des te moeilijker het straks wordt om nog een geschikte opleiding te vinden. U kunt
contact met mij opnemen via ngovaart@lentiz.nl
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Stageweken klas 3
In week 15 en 16 gaan de derdeklassers op stage. Deze periode gaat altijd vooraf aan de meivakantie. In
deze weken zijn de derdeklassers buiten de school en dat maakt het mogelijk om voor alle opleidingen
de Centrale Praktijk Examen van de beroepsopleidingen van klas 4 af te nemen (het zgn. CSPE). Het
ministerie van Onderwijs heeft echter besloten dat onder de huidige omstandigheden deze Praktijk
Examens komen te vervallen. De leerlingen van klas 4 hebben deze weken gewoon les en kunnen zich
daarmee optimaal voorbereiden op de Centrale Examens van de overige vakken die na de meivakantie
starten. De leerlingen van klas 3 profiel Zorg en Welzijn krijgen in de komende weken een extra
voorlichting van mevrouw Garritsen, de stagebegeleider, over de blokstageweken.

Mobieltjes
Helaas vormen de “smartphones” op school een toenemende bron
van onrust, misverstanden, conflicten, concentratieproblemen,
diefstal en nog veel meer ellende. We hebben het met u op de
eerste informatieavond van dit jaar besproken. Alle leerlingen zijn
op de hoogte van de regels als het hier om gaat. Maar de verleiding
blijkt vaak te groot en dan moet er opgetreden worden.
Inbeslagname tot 15.50 uur is de strafmaatregel die volgt op
overtreding van de regels. Wij rekenen op uw begrip.

Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad
Op het Geuzencollege is de Medezeggenschapsraad
(MR) al jaren actief. In de MR zitten drie leden die de
ouders vertegenwoordigen, vier leden die het
personeel vertegenwoordigen (onderbouw en
bovenbouw) De directeur van de school is adviserend
aanwezig tijdens onze maandelijkse vergaderingen.
De MR heeft een advies- en/of
instemmingsbevoegdheid bij een groot aantal zaken die het beleid van de school aangaan.
In de afgelopen maanden hebben we onder andere gesproken over de besteding van de NPO (Nationaal
Programma Onderwijs), de organisatie van het lesrooster, het examenreglement, de overgangsnormen,
professionalisering van het schoolteam en alle zaken die te maken hebben met de Corona-maatregelen.
Elk jaar zijn er terugkomende onderwerpen, zoals de jaarbegroting, het toelatingsbeleid na de Open
Dagen en de formatie voor het nieuwe schooljaar. Ook over het personeelsbeleid wordt met elkaar van
gedachten gewisseld.
Door met elkaar over deze onderwerpen te praten, vanuit de ouders en het personeel, gaan we ervanuit
een zo degelijk mogelijke organisatiestructuur neer te zetten. Voor vragen/opmerkingen kunt u altijd
contact zoeken met de MR via het mailadres van mevrouw Meerman: cmeerman@lentiz.nl
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* Rekenen
Inmiddels staat het vak rekenen weer in het basisrooster van alle derde klassen. Mevrouw van Doorn is
aangezocht om het rekenonderwijs in de derde klassen te verzorgen. In leerjaar 4 volgen alleen de
leerlingen die géén wiskunde in hun pakket hebben het vak rekenen. In beide leerjaren wordt de landelijk
verplichte rekentoets afgenomen. Als in leerjaar 3 dit cijfer een 6 of hoger is dan hoeven deze leerlingen
in leerjaar 4 volgend jaar geen rekenen meer te volgen. Het cijfer voor de rekentoets die in klas 4 wordt
afgenomen wordt op het diploma vermeld maar telt niet mee voor de zak/slaag regeling.
In klas 3 wordt de rekentoets afgenomen op donderdag 23 juni. In klas 4 op dinsdag 29 maart (zo nodig
nog op 19 april).
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