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Welkom 

Beste ouders/ verzorgers, 

Namens het voltallige team van ’t Groen wens ik u een mooi 2021 toe, een jaar waarin we stapsgewijs wat meer 
bewegingsvrijheid krijgen en waarin we de komende maanden langzaam aan het gewone (school)leven weer op 
kunnen pakken in goede gezondheid. Helaas zijn we nog afhankelijk van dagkoersen met betrekking tot het 
aantal besmettingen en de cijfers laten nog steeds een zorgelijk beeld zien. Daar zal ik in deze editie van 
GroenNieuws op ingaan. De komende periode zal ik u met grotere regelmaat op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen, want de ontwikkelingen volgen elkaar snel op.   
 

Coronanieuws 
 

De scholen zijn dicht tot en met zondag 17 januari 2021, maar de laatste dagen klinkt het geluid door dat die 
maatregel met twee weken verlengd zal gaan worden. Dat is nog geen officieel besluit, maar als wij in die 
denkrichting meegaan dan heeft dit uiteraard grote gevolgen voor de planning van de komende schoolweken.  
Voor de week van 18 januari staat de toetsweek gepland. Deze kan niet in volle omvang doorgaan als de scholen 
dicht blijven, dus daar hebben we naar gekeken.  
 

Examenleerlingen 
 

De examenleerlingen volgen naast de onlinelessen in de ochtend op dit moment ook enkele fysieke lessen in de 
middaguren, voor elk vak minimaal een blok van twee klokuren. Daarnaast bieden we voor een aantal vakken 
ook extra fysieke lessen aan in de avond of de late middag. De belangstelling voor deze lessen is groot. Zoals ik 
in de vorige editie al aangegeven heb, we trekken ons het lot van de examenkandidaten aan, zeker nu bekend 
geworden is dat de examens doorgang zullen vinden. Dat gebeurt weliswaar in een aangepast tijdsbestek, maar 
het blijft een centraal examen. We zullen er alles aan doen om de kandidaten hierop zo goed mogelijk voor te 
bereiden.  
 

Toetsweek 
 

Daarvoor besluiten we ook om de toetsweek voor de examenklassen door te laten gaan, fysiek op school. Dan 
blijven we goed op koers. Zouden we deze week uitstellen dan komt er steeds meer werk in een korte tijd richting 
examen en dat zou niet goed zijn in onze ogen. Op vrijdag 15 januari is er een tentamen Nederlands gepland, in 
de ochtend voor de havo-examenkandidaten en in de middag voor de vwo-examenkandidaten. Deze tentamens 
worden opgenomen in de roosters die op Zermelo verschijnen. We doen dit op deze dag aangezien we dan 
optimaal gebruik kunnen maken van de faciliteiten van lokaal 610 + de mediatheek. Dit is de start van de 
toetsweek voor de examenklassen. Het rooster voor de toetsweek staat begin komende week online. We willen 
de toetsen voor de voor-examenklassen die opgenomen zijn in het schoolexamen ook door laten gaan, fysiek op 
school. De afdelingen zullen dit doorgeven aan de leerlingen. Voor alle overige klassen gaat de toetsweek niet 
door en zijn er die week online lessen volgens het inmiddels ‘gewone rooster’.    
 
 
  



Examen 2021 
 
Het examen gaat door, leerlingen krijgen meer tijd en een extra herkansing. Hieronder nogmaals de belangrijkste 
besluiten: 
 
Huidige examenleerlingen mogen hun centrale examen spreiden over twee tijdvakken. Daardoor kan een leerling 
die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak, toch volledig examen doen. Ook mogen leerlingen het 
centraal examen van een of meerdere vakken verplaatsen naar het tweede tijdvak. Hierdoor krijgt de leerling 
maximaal enkele extra weken voorbereidingstijd voor de vakken die worden doorgeschoven. Daarnaast krijgen 
leerlingen een extra herkansing. Zo wil minister Slob alle eindexamenleerlingen de beste uitgangspositie geven 
om hun diploma te halen tijdens de coronacrisis. 
 
 
 
 
 
 
Onze diploma-uitreikingen blijven staan op woensdag 7 (mavo en vwo) en donderdag 8 juli (havo), zoals ze al in 
de jaarplanning zijn opgenomen. Leerlingen die gebruik moeten maken van het derde tijdvak zullen hun diploma 
op donderdag 15, of vrijdag 16 juli op school kunnen ophalen. Dat is in de laatste schoolweek. Zij zijn uiteraard 
welkom tijdens de reguliere diploma-uitreikingen. Hoe deze georganiseerd gaan worden zullen we de komende 
maanden besluiten.  

 
Online-lessen 

De start van de online-lessen na de kerst verliep niet overal even soepel. Veel had te maken met de overbelasting 
van diverse platforms, maar het was voor alle betrokkenen ook weer even wennen. Snel zaten we allemaal weer 
in de modus van de online-lessen. De komende weken zullen we deze blijven verzorgen volgens onderstaand 
schema:  
09.00 uur            Blok 1 (45 minuten)  
10.00 uur            Blok 2 (45 minuten) 
11.00 uur            Blok 3 (45 minuten) 
12.00 uur            Blok 4 (45 minuten) 
 
We verwachten dat de leerlingen tijdens de online-lessen goed voorbereid aan tafel verschijnen. Er is een 
reguliere absentencontrole. Mocht uw zoon/dochter ziek zijn dan verwachten we dat dit telefonisch gemeld 
wordt voordat de lessen starten.  
 

Schoolwerkers 
 

Leerlingen die om welke reden dan ook niet goed thuis kunnen werken zijn in de ochtend op school. Dit kan 
afgesproken worden in overleg met de teamleiding van de afdeling of met mevrouw Van der Hoest, onze 
zorgcoördinator. Als u zelf als ouders vragen hebt over deze mogelijkheid, dan kunt u met uw vraag terecht bij 
de genoemde mensen. Het betreft hier uitsluitend leerlingen voor wie het niet mogelijk is om online-lessen 
vanuit huis te volgen. 
 
De cijfers voor ’t Groen 
 
8 januari 2021, stand van zaken sinds de start van het schooljaar: 
 
Testen collega’s:   59 
Besmettingen collega’s:    6 
Besmettingen leerlingen:  39 (geen meldingen ontvangen in en na 
de kerstvakantie) 

 
 
 
 

 Afnamedagen Uitslag 
Tijdvak 1 17 mei t/m 1 juni 10 juni  
Tijdvak 2 14 juni t/m 25 juni 2 juli 
Tijdvak 3 6 juli t/m 9 juli 15 juli 



Personeel 
 

Mevrouw Van Heijningen -Taekema is na haar zwangerschapsverlof weer gestart met haar werkzaamheden. 
We verwelkomen een nieuwe collega voor Engels, de heer A. Kiliçaslan. 
Collega mevrouw Persoons is voor langere tijd uit de roulatie; haar lessen zullen in eerste instantie intern 
opgevangen worden. Deze dagen voeren we een aantal sollicitatiegesprekken met kandidaten die haar klassen 
zouden kunnen overnemen vanaf 1 februari of zo snel mogelijk daarna.  
 
 

Kerstviering 
 

De film van de kerstviering is inmiddels ruim 2500 keer bekeken. Dat is een mooi compliment aan alle 
betrokkenen die met hart en ziel aan deze film hebben gewerkt. Als u nog niet gekeken heeft, de komende 
periode staat de film nog online: 

https://youtu.be/TXxRiL515-M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sterkte, veel flexibiliteit en veerkracht gewenst! 

 
Tot hier op dit moment, dinsdag a.s. is er weer een persconferentie. Als daar ander nieuws uitkomt dan in deze 
editie van GroenNieuws aangenomen wordt dan zullen we u uiteraard ook komende week weer informeren. We 
proberen in deze situatie onze besluiten en/of onze denkrichting zo snel mogelijk met u te delen. Voor de 
komende periode wens ik u veerkracht en flexibiliteit.  
 

 
Harry Chambone 

 


