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Welkom 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Van harte welkom bij deze een-na-laatste editie van GroenNieuws van dit schooljaar. En een extra welkom aan 
de ouders van de nieuwe brugklasleerlingen; voor u is dit de eerste ervaring met onze ouderbrief die in normale 
schooljaren ongeveer zes à zeven keer per jaar verstuurd wordt. Dit jaar is GroenNieuws onregelmatig en in 
relatief hoge frequentie verschenen vanwege de coronapandemie. We naderen het einde van het schooljaar, dat 
kunt u in de berichtgeving ook terugvinden. Succes deze laatste weken en veel leesplezier bij deze een-na-laatste 
nieuwsbrief van het schooljaar 20/21.    
 

 

Mondkapjes 

Waarschijnlijk nog een week dan kunnen we de mondkapjes in school vaarwel zeggen. Mocht dit vanavond, zoals 
verwacht, aangekondigd worden dan zullen we tot en met vrijdag 25 juni de regel handhaven. De laatste dagen 
gaat het beter nadat u en alle leerlingen een bericht hebben ontvangen om de regel te respecteren. Nog even 
volhouden, hartelijk dank voor de medewerking.  

 

Zelftesten 

Elke vrijdag maken de conciërges een ronde langs de lokalen met de zelftesten. We vragen u om de komende 
weken serieus om te gaan met deze testen zodat we met elkaar veilig het einde van het schooljaar kunnen 
bereiken. De signalen zijn goed, het gewone leven komt langzamerhand terug en we moeten beseffen dat we er 
nog niet helemaal zijn. Dus in het belang van ons aller veiligheid blijven we de testen verspreiden tot aan de 
zomervakantie.  

 

Klas T2H 

We zijn op maandag 31 mei weer volledig opengegaan. En dat is soepel verlopen, veel blije gezichten bij 
binnenkomst die maandag. We staan met enkele collega’s bij de deuren om de leerlingen te verwelkomen. Op 
woensdag 9 juni hebben we klas T2H opgevangen en naar huis gestuurd vanwege een derde besmetting in enkele 
dagen tijd in deze klas. De klas volgt de lessen online. Maandag a.s. zijn de leerlingen weer welkom op school. 
Het aantal besmettingen is de afgelopen periode - sinds de opening -  heel beperkt: vijf leerlingen, geen collega’s. 
Het lijkt erop dat we met een gerust hart de komende weken tegemoet kunnen zien.    

 

Examenuitslag na tijdvak 1 

We hebben erop gestuurd dat alle leerlingen in het eerste tijdvak examen zouden doen. Dat is nagenoeg volledig 
gelukt. Slechts twee leerlingen hebben door een tijdelijke quarantaine een deel van hun examen moeten 
verplaatsen naar tijdvak 2, dat nu aan de gang is. Na de eerste ronde is dit de voorlopige uitslag, met daarachter 
de verwachte uitkomst na tijdvak 2/3: 



 

Mavo  86% 94% (nog twee leerlingen maken het examen af) 

Havo 91% 95% 

Vwo 84% 94% 

Als de reële herkansingen goed verlopen is dit het beeld. En daar 
mogen we alle betrokkenen een heel groot compliment voor geven, 
zowel de leerlingen als de collega’s.  

Alle geslaagden: Gefeliciteerd!  

 

Formatie 

We zijn druk bezig met de formatie voor komend schooljaar. We vorderen gestaag. Er zijn nog twee vacatures: 
natuurkunde en informatica en dat kan eventueel ook in combinatie. Verder zijn alle vacatures op dit moment 
ingevuld. Er vertrekken de nodige collega’s; in de laatste nieuwsbrief vindt u een overzicht. En we verwelkomen 
flink wat nieuwe mensen en daar zijn we heel erg blij mee. Doordat we vroeg waren met de werving hebben we 
goede, jonge en ervaren mensen aan kunnen nemen. In de komende nieuwsbrief worden ze kort voorgesteld.  

 

NPO 

Er komt veel geld vrij voor het onderwijs. Daar zijn we heel blij mee. Er is een NPO (Nationaal Programma 
Onderwijs) stuk geschreven met daarin input van collega’s, ouders (klankbordgroep), leerlingen (leerlingenraad), 
MR en directie. Doordat steeds duidelijker wordt hoe de geldstromen voor komend schooljaar eruit gaan zien 
wordt komende week de laatste hand gelegd aan het NPO voor onze school. Daarna wordt het gepresenteerd 
aan de Raad van Bestuur. Na het akkoord kunnen we de plannen in werking zetten. In de eerste nieuwsbrief van 
het nieuwe schooljaar zal ik een samenvatting van de plannen geven.  

 

Poorten 

De poorten van de fietsenstalling aan de Goudsesingel zijn kapot. Eerst weigerde het buitenhek, even later het 
toegangshek tot de fietsenstalling. De leerlingen hebben op dit ogenblik alleen de mogelijkheid om met de fiets 
het schoolterrein te betreden via de Lyceumlaan. Er is intussen opdracht gegeven om beide hekken te repareren.   

 

MuToDa – de film 

De première van de film was op dinsdag 8 juni. Intussen is de film ruim 1700 keer bekeken, een mooi succes. 
Mocht u de film gemist hebben, bijvoorbeeld vanwege het mooie weer, dan kunt u de film terugzien via de link: 
Ingewikkeld Mutoda the Movie 2021 - YouTube 

Op 8 juni hebben we op school de film bekeken met de deelnemers. Dat werd een prachtige avond met na afloop 
de ontlading van de spanning in het live opvoeren van de dans uit het stuk, maar ook door het draaien van enkele 
feestnummers als de Jerusalema-dans en de Snollebollekes hit ‘Van Links Naar Rechts’. Dank aan alle 
deelnemers, het was een feest om deze film te kunnen maken.   



 

 
 
    We zitten er klaar voor   Aftellen        Tot volgend jaar 
 

 

Kennismaking 

Woensdag 23 juni komen de nieuwe brugklasleerlingen naar school om kennis te maken met hun klasgenoten, 
de mentoren en de andere collega’s. De leerlingen ontvangen we in shifts gedurende de middag, voor de ouders 
hebben we een gefilmde presentatie die vanaf woensdagavond beschikbaar is. We starten met 257 leerlingen in 
klas 1 komend jaar. Vanaf deze plek wens ik de ouders van deze nieuwe lichting alvast heel veel succes met de 
nieuwe fase waarin uw kind zich gaat begeven. We rekenen op een prettige samenwerking voor de komende 
jaren. Dank voor het vertrouwen.  

 

Graag tot de volgende keer! 

 

Met vriendelijke groet, namens het team van ’t Groen,  

Harry Chambone 

 


