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Het is helaas vaak meerdere malen waar-
schuwen om mondkapjes op te houden 
in de gangen en hallen. We begrijpen dat 
het ook vervelend is om een mondkapje 
te dragen maar we houden ons aan de 
landelijk geldende richtlijnen. In Amster-
dam zijn op dit moment bovengemid-
deld veel gevallen van de deltavariant 
ontdekt, ruim boven het landelijke 
gemiddelde.  
Verder hebben we de beschikking over 
voldoende zelftesten voor leerlingen en 
docenten. Deze testen kunnen leerlingen 
preventief bij zichzelf afnemen. Tijdens 
mentorlessen hebben leerlingen hierin 
geoefend.  
Diploma-uitreikingen en andere niet-on-
derwijsactiviteiten op school zijn 
gelukkig ook weer mogelijk, op voor-
waarde dat de basisregels voor coron-
abestrijding in acht worden genomen. 
Daarom hebben we diploma-uitreikingen 
op 2 dagen georganiseerd. Bij diplo-
ma-uitreikingen en andere niet-onderwi-
jsactiviteiten op school mag het mond-

kapje af als men zit en moet het weer 
op bij verplaatsing.  
Met het volledig opengaan van de 
school, merken we ook dat de drukte 
behoorlijk is toegenomen zowel 
binnen als buiten de klas.  
De leerlingen (en ook docenten) zijn 
toe aan vakantie na een hectische 
periode van onzekerheid met online, 
hybride en later weer alle lessen op 
school waar in een korte tijd toch veel 
achterstanden en toetsen moesten 
worden ingehaald. Het is nog een 
week voor iedereen alle schouders 
eronder en dan volgt er nog een week 
met afsluitende activiteiten (zie ook de 
kalender) 
We gaan ervan uit dat we na de zomer-
vakantie weer op een rustige manier 
en in goede gezondheid weer het 
nieuwe schooljaar kunnen beginnen en 
wensen iedereen een fijne vakantie!
 
Peter Schütt
Teamleider
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BIJNA VAKANTIE!BIJNA VAKANTIE!
Al een paar weken kunnen onze leerlingen na een lange tijd online 
of hybride les te hebben gekregen, elke dag naar weer naar school. 
Ze hoeven geen anderhalve meter afstand meer van elkaar te 
houden maar de mondkapjesplicht blijft! Die geldt buiten de lessen 
in het hele schoolgebouw.  
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Beste ouders, 
Het schooljaar is bijna afgelopen. Wij kijken met gemengde gevoelens terug op 
dit jaar.  
Het begon redelijk normaal totdat we in een totale lockdown kwamen. Dit vroeg 
veel van zowel leerlingen, docenten als ouders. Het was aanpassen maar wij 
hebben het met elkaar tot een goed einde gebracht.  
Deze laatste weken staan in het teken van afronden. Voor de leerlingen betekent 
dit de laatste toetsen maken, rapportgesprekken en een laatste uitje met de klas 
en de mentor. Voor het team staan deze weken niet alleen in het teken van afron-
den maar zijn we ook druk met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.  
We zijn trots zijn op onze eindexamenkandidaten. In deze tijd eindexamen doen 
is niet makkelijk. Op 7 en 8 juli is de diploma uitreiking.  
Het is tijd om een nieuwe stap te maken. Wij wensen ze hierbij veel succes!  
Namens het team wens ik u en uw gezin een hele fijne zomer!

Holga de Vries, 
Directeur Huygens College

LEERJAAR 1 
Het einde van het schooljaar nadert in een rap tempo.  
Door de tweede lockdown verliep het jaar toch weer anders 
dan gehoopt, echter was het erg fijn om alsnog alle kinderen de 
laatste weken op school te mogen ontvangen. 
Voor leerjaar 1 rest ons nog 1 week les en vervolgens een 
afsluitende week. In de laatste week zullen de rapportvergade-
ringen, klassenuitjes en 10 minutengesprekken zijn.  
En daarna kunnen we genieten van welverdiende vakantie. 
Maar natuurlijk kunnen we jaar niet afsluiten zonder iets te 
leuks te hebben gedaan; op donderdag 1 juli gaat leerjaar 1 naar 
UP-west. Hier gaan zij bubbelvoetballen, lasertaggen, archery 
taggen en boogschieten!  Meer informatie volgt hier nog over.  
Ik hoop dat jullie allen genieten van een fijne vakantie en we 
volgend schooljaar weer een ‘normaal’ jaar hebben.

Bart Gering  
Coördinator leerjaar 1 

LEERJAAR 2 
Bijna is het zover, nog twee weken en dan begint de zomer-
vakantie. Wat kijken we hier met z’n allen naar uit. Het was 
weer een zwaar en bijzonder schooljaar, met een lange lock-
down periode. De zomervakantie zal vooral in het teken staan 
van ontspanning en tot rust komen voor een nieuw schooljaar. 
De laatste paar weken zijn nog heel erg belangrijk voor de de-
terminatie van de leerlingen uit leerjaar 2. Wie gaat er over? En 
op welk onderwijsniveau mag een leerlingen zich verder gaan 

ontwikkelen? Spannende dagen met hopelijk een goede afloop 
voor een ieder. Laten we samen ervoor zorgen dat ze er goed 
doorheen komen.  
Als het gaat om determinatie zullen we niet alleen naar de 
cijfers kijken, maar zullen factoren als inzet tijdens de lock-
down, de inzet en aanwezigheid bij de steunlessen en huiswerk-
begeleiding en de inzet na de lockdown ook meetellen.  
We willen het schooljaar toch leuk afsluiten. Zo zal er donder-
dag 1 juli 2021 een activiteit zijn voor alle klassen uit 
leerjaar 2. We gaan naar Up West in Amsterdam en gaan daar 
een viertal activiteiten doen namelijk: bubbel voetbal, lasertag, 
boogschieten, archerytag en eventueel beachvolleybal. De 
leerlingen moeten hier om 11.00u aanwezig zijn. Het is de 
bedoeling dat zij hier zelfstandig vanuit huis naar toe komen. 
Mocht uw zoon/dochter het prettiger vinden om samen met 
een docent naar de locatie toe te komen, dan moet hij/zij dit 
doorgeven aan zijn/haar mentor. Dan kan er gekeken worden of 
we dit kunnen organiseren. 
Vrijdag 2 juli zullen de leerlingen uit de klassen 2G en 2H het 
project van Metropolis West afsluiten. Zij gaan naar de 
gemaakte filmpjes kijken in lab 111 in Amsterdam. Voor klas 
2G start deze afsluiting om 8.15u bij lab 111 (Arie Biemond-
straat 111). Klas 2H zal de dag beginnen met les op school en 
samen met de docent naar lab 111 gaan.  

Magrit Harinton
Coördinator leerjaar 2

VAN DE DIRECTEUR VAN DE DIRECTEUR 

NIEUWS VAN DE COÖRDINATORENNIEUWS VAN DE COÖRDINATOREN
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LEERJAAR 3
Het schooljaar zit er bijna op. Ik kijk terug op een bewogen 
jaar. In september hoopten wij dat de scholen open zouden 
blijven. Maar ook dit jaar beheerste Corona het onderwijs.  
Vanaf november t/m mei mochten de leerlingen amper naar 
school. Wij kregen te maken met het hybride onderwijs dat veel 
zelfstandigheid heeft gevraagd van onze leerlingen.  
Gelukkig ligt deze periode achter ons en gaat Nederland steeds 
verder van het slot. De scholen draaien weer op volle toeren. 
Na school wordt er huiswerkbegeleiding gegeven om achter-
standen weg te werken. Voor leerlingen, maar ook voor 
docenten is het fijn om weer met zijn allen op school te zijn.  
Donderdag 24 juni start de laatste toetsweek voor leerjaar 3. 
De toetsweek duurt van donderdag 24 juni t/m dinsdag 29 juni. 
Hier zit een weekend tussen zodat leerlingen extra tijd hebben 
om zich goed voor te bereiden op de toetsen. De indeling voor 
de toetsweek is te vinden op de website, onder het kopje 
mededelingen leerjaar 3. 
Tijdens de laatste rapportvergaderingen wordt besloten of leer-
lingen door kunnen naar het examenjaar. Periode 3 en 4 tellen 
zwaarder mee in de overgang omdat deze cijfers meetellen voor 
het schoolexamen. Na periode 3 zijn er al een aantal leerlingen 
overgestapt naar basis. Er is ook een groepje leerlingen dat 
zich, uit voorzorg heeft ingeschreven bij een ROC-opleiding. 
Hopelijk hoeven zij hier geen gebruik van te maken en kunnen 
wij zo veel mogelijk leerlingen meenemen naar leerjaar 4.  
Het jaarlijkse uitje naar Walibi is verplaatst naar de eerste week 
van het nieuwe schooljaar. Wel sluiten wij dit schooljaar af met 
een gezellige voetbalsportdag op de powerleague voetbalvelden 
bij het Olympiaplein .  
Helaas is het dit jaar niet gelukt om alle ouders op school uit te 
nodigen. Ook de laatste oudergesprekken op 8 juli zijn digitaal. 

Hopelijk mogen wij u na de zomervakantie wel weer verwel-
komen op het Huygens College. De eerste ouderavond staat 
gepland op vrijdag 27 augustus. Tijdens deze 10 minuten 
gesprekken wordt alles omtrent het examenjaar uitgelegd. 
Ik hoop u daar weer persoonlijk te kunnen begroeten. 
Alvast een fijne zomervakantie.  

Patricia Bongaerts 
Coördinator leerjaar 3

LEERJAAR 4
Leerjaar 4: De examenuitslagen druppelen binnen 
De afgelopen maanden waren spannend voor de leerlingen 
van leerjaar 4. Examentijd. Na de meivakantie beten de 
leerlingen van 4tl het spits af en in juni volgden de leer-
lingen van basis en kader. En waar de ene leerling met een 
gespannen koppie een halfuur voor ieder examen op school 
was, kwam de ander nipt op tijd: ‘Niet stressen juffies, gaat 
helemaal goed komen met die examens!” Tot zo ver niets 
anders dan andere jaren. 
Maar toch verliepen de examens dit jaar anders dan andere 
jaren. Immers, door Corona en het daarop volgende 
thuisonderwijs, hadden de leerlingen dit jaar niet recht op 
één herkansing, maar op twee en mochten zij ‘een vinger 
leggen’ op een cijfer. En ook mochten de leerlingen hun 
examens spreiden over twee tijdvakken. Door deze laatste 
maatregel zijn nog niet alle examenuitslagen bekend. Klas 
4TL is momenteel bezig met de laatste examens uit het 
tweede tijdvak en deze kandidaten horen op 1 juli of zij 
(definitief) geslaagd zijn. De leerlingen uit 4basis en kader 
hebben vorige week hun tweede tijdvak afgerond. Veel 
leerlingen uit deze klassen zijn al geslaagd, maar een aantal 
leerlingen moesten nog even knallen tijdens de herkansingen 
op 24 en 25 juni. En wat het resultaat ook mag worden, wij 
zijn heel trots op álle leerlingen want een makkelijke 
examentijd is het niet geweest. 
Omdat alle leerlingen zo hard hebben gewerkt en onder 
zulke moeilijke omstandigheden examen hebben gedaan, 
willen wij hen nog even goed in het zonnetje zetten. Daarom 
is er op vrijdag 25 mei een barbecue georganiseerd voor alle 
vierdejaars leerlingen. Leerlingen die wel trek hebben in een 
lekkere burger, kunnen zich opgeven bij hun mentor. Wij 
hopen op een grote opkomst want de leerlingen hebben echt 
wel iets leuks verdiend! 
Maar dit is niet het enige moment waarop we de leerlingen 
in het zonnetje gaan zetten. Het behalen van een diploma 
moet natuurlijk ook gevierd worden. De diploma-uitreiking 
zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 7 juli en donderdag 8 
juli. De geslaagden krijgen hiervoor zeer binnenkort een 
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uitnodiging. Uiteraard hopen we op deze twee dagen het 
uitreiken van het diploma niet alleen met de leerlingen te vieren, 
maar ook met de ouders want zij hebben ook een groot aandeel 
gehad in het succes! 

Hopelijk tot snel, 
Corinne Roep 
Coördinator leerjaar 4

OUDERTEVREDENHEIDSENQUÊTE  OUDERTEVREDENHEIDSENQUÊTE  
Wij vinden het belangrijk om te weten hoe ouders denken over onze school. Daarom vragen wij elke 2 
jaar aan de ouders of zij een enquête willen invullen. Met uw mening kunnen wij ervoor zorgen dat zaken 
die aandacht behoeven voor onze school, verbeterd kunnen worden. 
Vorige jaren konden ouders tijdens de 3e rapportavond de enquêtes invullen maar dit jaar was dat helaas 
niet mogelijk. Daarom zal er een mail met een tevredenheidsenquête naar alle ouders worden verstuurd 
met het verzoek om die uiterlijk op dinsdag 29 juni in te vullen. 
De ouderenquête wordt voor 30 juni afgenomen en wordt via de VO spiegel verstuurd. Het gebeurt soms 
dat de mail in de spambox of ongewenste items terecht komt. Graag dan uw aandacht hiervoor als u geen 
mail voor 29 juni in de gewone mailbox heeft ontvangen.
De enquête zal niet meer dan 5 minuten tijd kosten om in te vullen. 

Alvast dank voor uw medewerking.

Peter Schütt,
Teamleider
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RAPPORTBESPREKINGENRAPPORTBESPREKINGEN
  De afgelopen perioden met de lockdown en het 
hybride onderwijs, hebben een behoorlijke impact 
gehad op de leerresultaten van onze leerlingen. 
In een enquête over het online onderwijs, hebben 
leerlingen hun mening kunnen geven hoe ze het 
onderwijs hebben ervaren. In het algemeen gaven 
leerlingen aan dat ze tevreden waren met het online 
onderwijs maar dat ze het samen zijn op school en 
de lessen op school erg hebben gemist hebben. 
Enkele leerlingen gaven aan dat zij zich thuis wel 
beter konden concentreren omdat ze dan niet 
afgeleid werden door andere leerlingen. 
Kijkend naar de cijfers is over de gehele linie een 
daling in leerresultaten te zien. Bij de overgangsver-
gaderingen wordt er naast de overgangskriteria ook 
met verschillende andere factoren rekening ge-
houden. Er wordt in de eerste plaats gekeken naar 
de leerresultaten en overgangsnormen, maar ook 
naar o.a. het oorspronkelijk advies van de 
basisschool, het verschil in resultaten tussen 
periode 2, 3 en 4, inzet, motivatie en werkhouding, 
het huiswerk maken, het op tijd inhaaltoetsen en 
herkansingen maken en ook persoonlijke 
omstandigheden.  
In de afgelopen periode hebben veel leerlingen uit 
leerjaren 2,3 en 4, na afloop van de lessen bijles 
gekregen van de weekendacademie. Leerlingen uit 
leerjaar 1 kregen bijles van stichting SKC. Niet alle 
leerlingen hebben helaas gebruik gemaakt van de 
extra ondersteuning. De meeste leerlingen en ook 

ouders geven aan wel tevreden te zijn over de 
huiswerkbegeleiding.  
Meerdere leerlingen uit leerjaar 2 krijgen dit 
schooljaar een uitgesteld determinatieadvies. 
Dat betekent dat pas na periode 2 in leerjaar 3 
Basis/Kader, definitief besloten wordt of Basis 
of Kader de definitieve leerweg zal zijn.  
We hopen dat door een zorgvuldige bespreking 
van de leerresultaten en andere van invloed 
zijnde factoren op die resultaten, tot een juiste 
afweging te komen om leerlingen wel of niet 
over te laten gaan. Plaatsing in het volgende 
leerjaar en klas betekent dat de leerling in staat 
geacht wordt de volgende klas met succes te 
doorlopen.  
De rapportvergaderingen zijn op dinsdag 6 juli. 
Peter Schütt
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Het Huygens College wil een gezonde en sportieve school zijn en 
op diverse terreinen denken we na over hoe leerlingen bewuster 
met voeding en bewegen kunnen omgaan. Wij willen ons 
ontwikkelen tot een school, waarin we leerlingen stimuleren een 
actieve en gezonde leefstijl te ontwikkelen. In het kader van de 
gezonde school worden ook verschillende thema’s behandeld die 
te maken hebben met sociale veiligheid, seksualiteit en 
mediawijsheid.  
In leerjaar 2 krijgen leerlingen voorlichting over seksualiteit en 
mediawijsheid. 
Het aanbod van de schoolkantine is aangepast aan de eisen van 
de Gezonde Schoolkantine.  De leerlingenraad en ouderraad 
worden betrokken bij het werken aan de gezonde en sportieve 
school. 
Onze gymnastiekdocenten zijn bijgeschoold in Voeding & Bewe-
ging en weten inactieve leerlingen te herkennen en te stimuleren 
om meer te bewegen.  
In leerjaar 1 en 2 doen we mee met de sportactiviteiten van Top-
score.  
Het schoolplein is rookvrij voor zowel leerlingen als medewerkers 
van de school! 
 
Bij het nastreven van onze doelstelling om een gezonde school te 
zijn, hebben we natuurlijk ook de medewerking van ouders nodig 
om leerlingen te wijzen op het belang van gezonde voeding en 
beweging.  
In vergelijking met enkele jaren geleden zien we veel meer leer-
lingen met hun eigen gezonde lunchpakketjes op school komen. 
Helaas zien we echter nog te vaak dat leerlingen ook met 

DE GEZONDE SCHOOLDE GEZONDE SCHOOL
  

energydrinks en bijvoorbeeld grote 
zakken chips op school komen.... 
Niet echt een voorbeeld van ge-
zonde voeding. 
Als school raden we het gebruik 
van energydrinks af (zie ook 
schoolgids) en we hopen dat u als 
ouder uw kind ook duidelijk kan 
maken dat energydrinks en allerlei 
ongezonde snacks, niet goed zijn 
voor de gezondheid.
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OUDERRAADOUDERRAAD
  Dit schooljaar is de ouderraad door de lockdown helaas maar een aantal keren bij elkaar geweest. De laatste 
bijeenkomsten moesten via Teams georganiseerd worden. 
In de ouderraad zijn uit elk leerjaar ouders vertegenwoordigd. Zij komen o.a. op voor de belangen van oud-
ers en kinderen en hebben daarover overleg met de schoolleiding. Klachten van ouders maar ook vragen en 
of adviezen over onderwijs en organisatie, worden besproken tijdens de bijeenkomsten 
Belangrijk voor volgend schooljaar zal zeker de communicatie zijn met alle andere ouders. De ouderraad 
krijgt een eigen mailadres waarnaar alle ouders vragen en of agendapunten naartoe kunnen sturen. Ook 
zullen in de oudernieuwsbrieven de verslagen van de ouderraadbijeenkomsten worden opgenomen. 
Op deze manier hoopt de ouderraad meer informatie te kunnen krijgen en te delen met alle andere ouders.  
De laatste ouderraadbijeenkomst is op dinsdagavond 29 juni en deze keer kan sinds lange tijd weer fysiek bij 
elkaar gekomen worden.  
Hopelijk zijn er volgend schooljaar weer genoeg ouders die zich willen aanmelden voor de ouderraad want 
3 ouders van leerlingen uit leerjaar 4 zullen de ouderraad verlaten. 
Op 29 juni nemen Remi Oron, Sehel Akgün en Sefa Bucak afscheid van de ouderraad. Hierbij een extra 
woord van dank voor hun inzet voor de ouderraad. 
Doorgeven of u deel wilt nemen aan de ouderraad kan via p.schutt@huygens-college.nl of via de mentor.
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ROOKVRIJE SCHOOL EN OMGEVINGROOKVRIJE SCHOOL EN OMGEVING
  Het gebied rondom het Huygens College is aangewezen tot rookvrije zone. Niet alleen de school zelf, maar 
ook het hele gebied eromheen is nu rookvrij.  
Een rookvrije zone is een gebied waar niet gerookt mag worden. Er komt geen verbod op roken, maar het 
is een positieve stimulans om niet te roken in deze zone. De gemeente Amsterdam heeft de verantwoor-
delijkheid haar inwoners een gezonde omgeving te bieden. Daarom werkt de gemeente aan een rookvrije 
omgeving door het aanwijzen van rookvrije zones. Het Huygens College zit bij de tweede lichting in stads-
deel West met een rookvrije zone rondom de school. Binnenkort volgen andere scholen en locaties met 
maatschappelijke voorzieningen. 
Zo herkent u de zone: de rookvrije zone is te herkennen aan stoeptegels met het blauwe rookvrij logo en 
aan de blauwe borden die geplaatst worden. De tegels en borden zijn te vinden op verschillende plekken 
op het plein. De rookvrije zone geldt voor iedereen. Voor de medewerkers en leerlingen díe aanwezig zijn, 
eventuele bezoekers én voorbijgangers geldt: voor de deur van het Huygens College en de directe omgeving 
is het rookvrij.  
De gemeente Amsterdam en GGD Amsterdam stimuleren de aanleg van rookvrije zones rondom scholen, 
speelterreinen en andere plekken waar veel kinderen en jongeren komen. Ook organisaties, verenigingen 
en instellingen worden opgeroepen om hun locaties rookvrij te maken. Zo werken we samen toe naar een 
rookvrije samenleving.” 
Aandachtspunt is nu wel dat de leerlingen ook nu regelmatig achter een aantal woonblokken in de buurt en 
tuinen werden genoemd door bewoners.

Thea Kroes,
Gebiedsmakelaar gemeente Amsterdam
 

HUYGENSKALENDER HUYGENSKALENDER 
TOT DE ZOMERVAKANTIETOT DE ZOMERVAKANTIE
 

di  29 juni Ouderraad 19.30 uur 
wo 30 juni Rapportvergadering leerjaar 3/ inhalen gemiste toetsen 
wo 30 juni kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen 
do     1 juli steunlessen leerjaar 3 voor herkansing 
do     1 juli sportdag lj. 1 en 2 
vr      2 juli steunlessen leerjaar 3 voor herkansing
ma    5 juli geen lesdag, voorbereidingsdag docenten
ma    5 juli            herkansing toetsweek lj 3  
di      6 juli rapportvergaderingen lj.1, 2 en 3 
wo    7 juli            voetbalsportdag lj. 3
wo    7 juli diploma-uitreiking Kader 
wo    7 juli herkansing 4TL
do     8 juli       diploma-uitreiking Basis en Theoretisch 
do     8 juli   boeken inleveren, rapportuitreiking, oudergesprekken  
vr     9 juli   geen lesdag, personeelsactiviteit 
 
zomervakantie tot 23 augustus


