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5 MAART 2021

EINDELIJK!

LEERLINGEN WEER OP SCHOOL!
Voor de voorjaarsvakantie zou deze nieuwsbrief worden verstuurd
maar toen wisten we nog niet precies wat de overheid zou besluiten
en hoe het lesrooster zo gunstig mogelijk voor alle leerlingen
gerealiseerd kon worden. Vanaf maandag 8 maart kunnen we
volgens rooster weer halve klassen op school gaan lesgeven.
De afgelopen week was er nog steeds
hoofdzakelijk online onderwijs maar
volgende week kunnen we gelukkig
minstens een keer per week de leerlingen op school les geven.
De coronacrisis is nog lang niet over.
Voor onze docenten is het blijven
verzorgen van fysiek onderwijs en
tegelijkertijd ook online onderwijs
bewerkelijk. Het liefst willen we
natuurlijk aan hele klassen lesgeven
maar helaas kunnen we vanwege
gezondheidsredenen alleen maar aan
halve groepen lesgeven. De andere
helft heeft dan online les. De week
daarna wordt er dan gewisseld.
We willen zo goed mogelijk omgaan
met alle van ons gevraagde coronamaatregelen en werken aan een
haalbare roosterorganisatie waarbij
we rekening houden met zowel leerlingen als docenten.

Volgende week starten we met lessen
op school voor alle leerjaren.

• Alle leerlingen tenminste een keer

per week op school;
Een docent ziet elke leerling
tenminste een keer per 2 weken op
school;
Zo veel mogelijk lessen van het
“oorspronkelijke rooster” gaan door;
Het aantal leerlingen in school moet
het mogelijk maken om de 1,5 meter
afstand te bewaren;
De beroepsgerichte keuzevakken
moeten op school kunnen worden
gegeven;
Op dagen dat leerlingen op school
komen moeten ze tenminste vier lessen volgen.
Iedere dag van de week zijn er dus
leerlingen op school uit verschillende
leerjaren.

•
•
•
•
•
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maandag
1A 3MVI
1B 3BK*
1C
1D LJ4*
1E
		
		
		

dinsdag

woensdag

2A 3BK*
3B1
2B
3B2
2C
3K1
2D LJ4*
3K2 LJ4*
2E
3K3
2F
3TL*
2G 		
2H		

donderdag vrijdag
2A 3K3
2B 3MVI
2C
2D LJ4*
2E
2F
2G
2H

1A
1B
1C
1D
1E

3B1
3B2
3K1
3K2
3MVI
3TL*

3BK* = FASHION/RECREATIE/COMMERCIE 5e en 6e uur
3TL* = HELE KLAS
LJ4* = VOLGENS HET HUIDIGE ROOSTER ZONDER PAUZE
Zie onze website voor meer informatie!

AFSPRAKEN OVER DE ORGANISATIE
Zoals de overheid heeft aangegeven,
is het ontvangen van leerlingen op
school niet geheel zonder risico.
We stellen daarom nadrukkelijk eisen
aan leerlingen en aan onszelf om de
risico’s op covid-besmettingen zo
klein mogelijk te houden:
Leerlingen komen niet eerder dan
10 minuten voor het begin van de les
de school binnen;
Docenten zijn bij het lokaal als de
leerlingen daar aankomen;
In de school is het correct dragen
van mondkapjes verplicht. Dat hoeft
niet tijdens de les en wanneer leerlingen in de aula zitten;
De opstelling van het meubilair mag
niet veranderd worden; leerlingen
houden zowel buiten als in de lokalen
1,5 meter afstand;
Docenten zorgen ervoor dat lokalen
tijdens de les goed geventileerd worden;
Docenten zorgen ervoor dat bij de
binnenkomst van een nieuwe groep

•
•
•
•
•
•

leerlingen de tafels gereinigd worden;
Docenten zorgen er voor dat alle
leerlingen bij het verlaten van het
lokaal hun mondkapje dragen;
Leerlingen gaan na het einde van de
laatste les direct naar huis;
Alle medewerkers van de school
spreken leerlingen aan op het naleven
van de “coronaregels”;
Alle medewerkers die tijdens een
leswisseling geen les hebben, houden
toezicht in de gangen op de leerlingstromen en de naleving van de
afspraken.

•
•
•
•

Wanneer leerlingen meer dan eens
moeten worden aangesproken op
de naleving van de regels, moet dit
gemeld worden aan de mentor die de
ouders belt. Indien dat geen effect
heeft, gaat de mentor in gesprek met
de leerjaarcoördinator die kan
besluiten tot het naar huis sturen van
de leerling.
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VAN DE DIRECTEUR
Beste ouders,
Wat gaat de tijd snel! Aan de ene kant is dat fijn want hopelijk zijn we dan sneller uit deze situatie. Aan de andere kant kan ik mij
ook voorstellen dat u als ouder zorgen maakt over het onderwijs en de ontwikkeling van uw kind. Het is voor iedereen een lastige
periode en gelukkig mogen we nu leerlingen fysiek onderwijs geven.
Wij zijn bezig geweest met de voorbereidingen en zijn hier verder mee gegaan tijdens de studiedag van 1 maart.
Op deze studiedag zijn wij met elkaar in gesprek gegaan over het onderwijs op het Huygens. Onze docenten hebben workshops
gevolgd die gegeven werden door andere docenten die al meer kennis hebben over de te behandelen onderwerpen. Leren van en
met elkaar stond op deze dag centraal.
In de afgelopen periode hebben we een start gemaakt met vakoverstijgend werken. Er zijn plannen gemaakt en deze worden
concreet gemaakt in de periode na de voorjaarsvakantie. Het doel van deze manier van werken is dat het onderwijs meer betekenis
en verdieping krijgt voor onze leerlingen.
De open dagen hebben dit jaar een andere invulling gekregen. We hebben online met veel 8e groepers en hun ouders gesproken.
Fijn om te merken dat er zoveel belangstelling is voor onze school.
Holga de Vries,
Directeur Huygens College

NIEUWS VAN DE COÖRDINATOREN
LEERJAAR 1
Ik kijk ernaar uit om de kinderen komende maandag weer op
school te kunnen verwelkomen! Gelukkig zie ik nog een enkele
leerling in de opvang hier op school, dit gaat uiteraard door
zolang het nodig is. Mocht uw zoon of dochter door omstandigheden behoefte hebben aan het op school volgen van de
online lessen, kunt u dit melden bij de mentor.
Er staan deze periode(s) ook leuke dingen op het programma
waarvan ik hoop dat wij ze na de gedeeltelijk lockdown kunnen
organiseren.
Denk hierbij aan het project ‘Globaland’, de leerlingen moeten
hier een fictief land besturen en de Ajax Fairplay workshops in
de Arena. Ook de sportklas zal zodra mogelijk weer opgestart
worden!
En natuurlijk hoop ik en ga ik ervan uit dat wij in juni nog met
leerjaar1 op kamp kunnen, hierdoor zullen de leerlingen deze
lastige tijd hopelijk snel vergeten!
Bart Gering
Coördinator leerjaar 1

LEERJAAR 2
De eerste helft van het schooljaar zit erop. We hebben naar
de resultaten van het leerjaar gekeken en we zien een lichte
vooruitgang bij de leerlingen. Het baart ons nog wel zorgen dat
veel leerlingen een aantal onvoldoendes hebben. We proberen
met verschillende initiatieven ervoor te zorgen dat deze opgehaald worden. Zo hebben we een noodopvang voor een aantal
leerlingen. Er zijn steunlessen georganiseerd voor een aantal
klassen en we worden vanuit de Weekend Academie ondersteund om de leerlingen bijles te geven. Dit laatste gebeurt nu
bij een aantal leerlingen tijdens de noodopvang. Maar zodra de
lockdown voorbij is zullen er meer groepen leerlingen
begeleid worden met bijles door de Weekend Academie. We
gaan een belangrijke periode in, want de determinatie komt
steeds dichterbij. Dit is een belangrijk moment voor de leerlingen, aangezien zij op leerweg en profiel worden ingedeeld.
Deze periode zullen ook de loopbaanoriëntatie en begeleidingslessen (lob-lessen) starten. Deze lessen staan in teken van de
profielkeuze die de leerlingen dit schooljaar gaan maken.
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LEERJAAR 3
Het schoolexamen is begonnen voor leerjaar 3. Dit betekent dat
alle cijfers die behaald worden, meetellen voor het schoolexamen. De richtlijnen die op dit moment door de overheid zijn
opgesteld, geven ruimte om officiële toetsen en praktijklessen
op school af te nemen.
In het rooster is duidelijk een verschil te zien tussen de online
en fysieke lessen.
Dit vraagt een zelfstandige werkhouding van onze leerlingen.
Deze eigenschap hebben niet alle leerlingen van nature en het
is daarom goed om af en toe even mee te kijken waar uw zoon
of dochter op school mee bezig is.  
De planning van de toetsen die deze periode afgnomen worden,
staan allemaal op de website onder het kopje “Mededelingen
leerjaar 3”.  

Op het Huygens College bieden wij voor de leerwegen vmbo
basis en vmbo kader de profielen Economie en Ondernemen en
Media, Vormgeving en ICT aan. Voor de leerweg vmbo tl bieden wij het profiel Economie aan en het profiel Zorg & Welzijn.
Naast informatie over deze profielen zullen de leerlingen ook
loopbaangesprekken gaan voeren met de mentoren. Ook willen
we “meet and greets” gaan organiseren met de profiel- en
keuzevakken.
Weet u al wat uw zoon/dochter straks wilt gaan doen? Start een
gesprek aan de keukentafel! Het doel van dit gesprek is dat uw
zoon/dochter zicht krijgt op de loopbaan van bijvoorbeeld paps
of mams, broer of zus. Vanuit deze ervaring kan er nagedacht
worden over wat uw zoon/dochter leuk lijkt om te gaan doen.
Tijdens het gesprek is het leuk om te ontdekken wat hun passie
is, wat hun kwaliteiten zijn
en welke werkplek ze leuk
vinden.
Magrit Harrington,
Coördinator leerjaar 2

De schoolexamenperiodes worden afgesloten met een toetsweek. De toetsen van de toetsweek gaan over een grotere
hoeveelheid stof en tellen zwaarder mee in het eindgemiddelde.
Tijdens de toetsweek zijn er geen lessen. De tijd die leerlingen
hierdoor overhouden moeten ze besteden aan het voorbereiden
van de toetsen.  
Afmelden voor een les of toets
Het verzoek vanuit de school is om de leerlingen die niet
aanwezig kunnen zijn bij een toets, tijdig af te melden. Zijn
leerlingen onrechtmatig afwezig bij een schoolexamen, dan
riskeren ze een 1,0. Als u ’s morgens voor 9.00 uur naar school
belt en de reden van het verzuim doorgeeft dan heeft de leerling
recht op een inhaalmoment.  
Stage  
Door de school is besloten om de stageweken voor leerjaar
3 niet door te laten gaan. Dit besluit hebben wij genomen
vanwege de veiligheid voor onze leerlingen en omdat een
groot deel van de bedrijven waar de leerlingen stage moeten
lopen gewoonweg gesloten zijn. Wel kijken wij nog naar een
alternatief. Gedacht wordt aan projectdagen met gastdocenten
uit het bedrijfsleven.  
Huiswerkbegeleiding en steunlessen door de Weekend Academie
De Weekend Academie verzorg de huiswerkbegeleiding.
De leerlingen die daaraan deelnemen krijgen elke woensdag een online coaching gesprek met een persoonlijke begeleider. Tevens starten wij in leerjaar 3 met vakspecifieke steunlessen. De leerlingen kunnen extra lessen krijgen in vakken die
zij moeilijk vinden. Natuurlijk is het ook mogelijk om de eigen
vakdocenten via Teams te benaderen met gerichte vragen over
de leerstof.   
Wij begrijpen dat deze periode met deels fysiek en online
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lessen ook voor ouders niet altijd even makkelijk is. Hopelijk
lukt het om samen de leerlingen zo goed mogelijk te
begeleiding tijdens deze schoolexamenperiode.  
Mocht u hier toch nog vragen over hebben, dan kunt u mij
mailen (pabs@zaam.nl) of contact opnemen met de mentor van
uw zoon of dochter.   
Patricia Bongaerts
Coördinator leerjaar 3
LEERJAAR 4
Op weg naar het eindexamen
Lange tijd was het spannend voor de leerlingen uit leerjaar 4.
Zou het examen nu wel of niet doorgaan? De examens gaan
‘gewoon’ door. Maar omdat de huidige examenleerlingen door de
Corona pandemie een heel ander schooljaar hebben gehad, zijn er
wel een aantal maatregelen genomen om hen tegemoet te komen.
Zo mogen de leerlingen hun examen spreiden over de twee
tijdvakken, hebben zij recht op een extra herkansing en mogen zij
een cijfer wegstrepen als zij hierdoor zouden slagen in plaats van
zakken.

En met deze duidelijkheid kan iedereen nu met volle kracht
vooruit. Wij als school hebben een rooster gemaakt van alle
examens waarbij er voldoende tijd is voor de leerlingen om
zich goed voor te bereiden. De leerlingen zelf hebben zich deze
week gestort op de toetsweek. Daar kwamen voor de leerlingen
van MVI nog presentaties bij, terwijl de leerlingen van Fashion
de laatste hand legden aan hun zelfontworpen kleding en de bijbehorende modeshow. De leerlingen van 4TL verdiepten zich
ondertussen in een maatschappelijk of economisch onderwerp
voor hun profielwerkstuk. Er wordt door alle leerlingen hard
gewerkt en aan hun koppies te zien, wordt het examen zeer
serieus genomen.
Binnenkort zijn de resultaten van pta 6 bekend zijn en wordt u
uitgenodigd voor de (online)oudergesprekken. Ook start dan
de laatste periode voor de vierde klassen hier op het Huygens
College; een periode waarin we de puntjes op de i gaan zetten
en waarbij we de leerlingen helemaal klaar gaan stomen voor
de examens in mei en juni.
Corinne Roep
Coördinator leerjaar 4
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ZORG EN ONDERSTEUNING
FLYER MULTISIGNAAL
In de emailbijlage in magister is een flyer toegevoegd. Het is informatie over
MULTISIGNAAL. Dit is de vroegere verwijsindex waarmee wordt gewerkt in Amsterdam. Als er zorgen zijn rondom een leerling dan kan de zorgcoördinator als school
een “signaal” afgeven bij MULTISIGNAAL. Dat doen alle instanties die bij de jongere
betrokken zijn. Zo kunnen hulpverlening en school beter met elkaar in contact komen.
Soms weet de zorgcoördinator niet altijd wie er al allemaal betrokken is bij de zorg aan
een leerling. Er wordt via dat systeem geen informatie uitgewisseld. Ouders hoeven hier
geen toestemming voor te geven, maar als school moeten wij wel kenbaar maken dat wij
dit doen. Dat wordt uitgelegd in de flyer.

Informatie voor ouders en verzorgers

Wat is MULTIsignaal
Regio Amsterdam?

K

Kinderen en jongeren hebben in hun
leven te maken met professionals.
Denk aan de leraren op school, de
huisarts of een jongerenwerker.
Niet altijd kennen zij elkaar. De

Hoe werkt het?

Hoe worden ouders en jongeren betrokken?

De professional noteert zijn (of haar) naam en functie in
het systeem en zet daarbij dat hij (of zij) betrokken is bij uw
kind. Als een andere professional ook een signaal afgeeft,
ontstaat er een ‘match’. Er kan ook een match ontstaan met
professionals die bij andere kinderen uit het gezin betrokken
zijn. Na een match krijgen de professionals een berichtje
met contactgegevens, zodat zij elkaar kunnen bellen en
overleggen hoe zij uw kind het beste kunnen ondersteunen.

Wanneer uw kind jonger is dan 16 jaar laat de professional
aan u weten dat hij een signaal gaat afgeven. Vanaf 12
jaar vertelt hij het ook aan uw kind. Als uw kind 16 jaar is
vertelt hij dit alleen aan uw kind.

verwijsindex zorgt ervoor dat deze

Wie kan MULTIsignaal gebruiken?

professionals elkaar kunnen vinden

Professionals die werken met kinderen en jongeren van
0 tot 23 jaar. Denk aan leraren, leerplichtambtenaren,
(huis)artsen, verloskundigen, maatschappelijk werkers,
jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, medewerkers
van het Centrum voor Jeugd en Gezin, de wijkteams en
jeugdteams, Halt, de (jeugd)GGZ, de jeugdbescherming,
Veilig Thuis en de kraamzorg.

als dat nodig is. Ze kunnen dan
met elkaar overleggen en werken
niet langs elkaar heen. In de regio
Amsterdam heet de verwijsindex:
MULTIsignaal Regio Amsterdam.

Wanneer wordt MULTIsignaal gebruikt?
Een professional geeft een signaal af wanneer hij (of
zij) zich zorgen maakt over uw kind. Dat hoeft niet te
betekenen dat het heel slecht gaat. Het kan ook zijn dat de
professional het gevoel heeft dat uw kind even wat extra
aandacht kan gebruiken.

Wat wordt er over uw kind genoteerd?
Van uw kind wordt alléén de naam, het adres en het
BSN genoteerd. Dus géén informatie over wat er aan
de hand is met uw kind of wat de zorgen zijn.

Hoe lang blijft een signaal staan?
Na maximaal twee jaar wordt het signaal automatisch
gewist. Het kan ook korter zijn, wanneer de professional
het signaal eerder verwijdert. Na het wissen blijft het
signaal nog maximaal 5 jaar in het archief.

Landelijke verwijsindex
MULTIsignaal Regio Amsterdam is gekoppeld aan de
landelijke verwijsindex. Dat betekent dat er ook matches
kunnen ontstaan tussen professionals in verschillende
regio’s. Bijvoorbeeld als uw kind in een andere stad of
dorp naar school gaat.

Privacy en rechten
De privacy van uw kind is belangrijk. MULTIsignaal
voldoet aan de wettelijke regels die de privacy van uw
kind beschermen. De verwijsindex is alleen toegankelijk
voor professionals die daarvoor bevoegd zijn. Een
professional kan alleen zijn eigen signalen zien en de
matches die daaruit voortkomen. U heeft het recht de
gegevens van uw kind in de verwijsindex in te zien. Ook
heeft u het recht om te weten waarom de professional
een signaal heeft afgegeven. Als u en de professional
het daar niet over eens kunnen worden, kunt u een
bezwaar indienen bij de gemeente waar uw kind staat
ingeschreven.

Meer informatie Op www.verwijsindex.tv/ouders staat een filmpje wat alles precies uitlegt.
Informatie over de verwijsindex staat ook op www.multisignaal.nl.

NIEUWE WEBSITE GGD
Vanuit de GGD is er pas een nieuwe
website gelanceerd, speciaal voor jongeren
die somber zijn of gestrest www.uptalk.nl .
De hulplijn maakt onderdeel uit van de
extra activiteiten en ondersteuning die de
gemeente organiseert voor jongeren die
worstelen met de gevolgen van de coronamaatregelen op hun (sociale) leven.
Via deze site kunnen jongeren tot 28 jaar
gratis en anoniem met een professionele
coach appen of chatten voor een luisterend
oor, tips of advies. Voor jongeren die liever
face to-face met iemand praten, zijn er
speciale inloopmiddagen.
Achter UpTalk zitten professionele

coaches, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen en speciaal opgeleide jonge
vrijwilligers vanuit JouwGGD, Mindmasters en @ease. Op UpTalk.nl kunnen
jongeren precies zien wat er voor hen op
dat moment beschikbaar is en wat het
beste bij hen past. Er is iedere dag hulp
beschikbaar: dagelijks tussen 9.00 en
22.00 en in het weekend tussen 14.00 en
22.00 uur.

JEUGDVERPLEEGKUNDIGE
Heleen Wiering is de jeugdverpleegkundige die verbonden is aan onze school.
Zij is elke woensdag op school en zit dan

in het kamertje naast de lift op de eerste
verdieping. Zij is beschikbaar voor vragen
van leerlingen en ouders (nu niet fysiek in
school). Haar mailadres is:
h.wiering@oktamsterdam.nl

VERTROUWENSPERSONEN
Wij zijn Lies Harteman en Charissa
Kemble, de vertrouwenspersonen van het
Huygens College.
Al jaren zijn wij werkzaam als
vakdocenten, mentoren en als leerlingbegeleiders.
Als vertrouwenspersonen zullen wij het
aanspreekpunt zijn voor leerlingen en
ouders bij wie je met vertrouwelijke zaken en persoonlijke problemen terecht kan.
Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben
met seksuele intimidatie of pesten.
Ook hebben wij een preventieve functie
in het voorkomen van problemen en garanderen vertrouwelijkheid, maar hebben
wel een meldplicht als er strafbare feiten
aan het licht komen.
U kunt ons bereiken via LSHN@zaam.nl
en CAKE@zaam.nl
Mocht u alsnog vragen hebben, horen we
het graag!

EXTRA ONDERSTEUNING
Al een tijd wordt er speciale ondersteuning gegeven door de WEEKENDACADEMIE (leerjaren 2,3 en 4) en SKC
(leerjaar 1). De laatste tijd is dat online
gebeurd. Naast de algemene huiswerkbegeleiding worden er door hen ook
bijlessen georganiseerd. De komende
week wordt nog onderzocht of we die
bijlessen deels toch fysiek kunnen laten
plaatsvinden.
Enkele leerlingen worden ook ondersteund via Studiezalen. Meer informatie
kunt u vinden op https://studiezalen.com/
studiezalen-basis-middelbaar-onderwijs/
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OUDERBETROKKENHEID

Kinderen volgen veelal thuis de lessen en ouders werken voornamelijk thuis. Hoe ga je hier als ouder en als gezin mee om?
Een serie tips om hier richting aan te geven.

• Geef het goede voorbeeld
• Niet bij elkaar, wel mét elkaar
• Praat met elkaar over de situatie en maak afspraken
• Laat de kinderen meedenken en helpen
• Heb realistische verwachtingen
• Zorg voor dagritme én afwisseling
• Maak onderscheid tussen werk, school en vrije tijd
• Verschillende rollen, ‘ouder zijn’ op één
• Zorg goed voor jezelf en elkaar
• Zoek én bied steun
• Benoem wat er goed gaat en vier dit
• Vertrouw op de veerkracht van je kinderen
Zie ook
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/

ONLINE ONDERWIJS
EN TOETSEN

Binnen het online onderwijs en toetsen is fraude niet helemaal
te voorkomen. Leerlingen leveren soms digitaal werk in van
andere leerlingen. Wanneer dit wordt ontdekt krijgen de leerlingen een 1 en worden ouders geïnformeerd.
Bij het online onderwijs is het verboden om geluids-en of
beeldopnames te maken, tenzij dit nodig is voor de les zelf. De
docent kan voor de voortgang van de les om leerlingen actief

bij de les te betrekken, aan de leerling vragen om de camera
aan te zetten.
Bij het online toetsen moeten mogelijkheden tot fraude
voorkomen worden en de docent kan ook hier aangeven dat
het camera aanzetten noodzakelijk is voor het maken van de
digitale toets.
Helemaal fraudeproof toetsen maken is nog niet helemaal te
organiseren. Leerlingen kunnen elkaar nog steeds berichtjes
sturen, appen of een boek of een spiekbrief gebruiken. Iets wat
zelfs in een normale klassituatie gebeurt….
De komende tijd worden nog verschillende digitale toetsvormen onderzocht. Zo zijn we o.a. bezig met Forms, RTTI testfox
en Lessonup. Wanneer genoeg ervaring hiermee is opgedaan
en het toetsmaken meer fraudebestendig is, kunnen we kiezen
voor de voor onze leerlingen beste manier van digitaal toetsen.

ENQUETES

De meeste klassen hebben voor de voorjaarsvakantie een
enquête over online onderwijs ingevuld.
In het algemeen wordt door de leerlingen aangegeven dat ze
tevreden zijn over de kwaliteit van het online onderwijs maar
dat uitleg op school veel beter is.
In de klas is er veel meer ruimte voor extra uitleg en aandacht
van de docent. De meeste online lessen vinden ze meer saai.
Ze missen de gezelligheid in de klas. Leerlingen geven echter
ook aan dat ze thuis niet zo snel afgeleid worden...
Met de ouderraad zullen de resultaten verder uitgebreid
besproken worden. De ouderraad zal op woensdag 10 maart
vergaderen.
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HUYGENSKALENDER TOT DE MEIVAKANTIE
Ma 8 maart			
Wo 10 maart 			
Vr 2 april t/m vr 9 april 		
Ma 5 april 			
Ma 12 t/m vr 16 april 		
Ma 12 t/m do 15 april 		
Ma 12 t/m vr 16 april 		
Di 13 april 			
Wo 14 april 			
Do 15 april 			
Do 15 t/m vr 16 april 		
Vr 16 april 			
Ma 19 april 			
Ma 19 t/m wo 21 april 		
Di 20 april 			
Wo 21 t/m vr 23 april 		
Vr 23 april 			
Vr 23 april 			
Vr 26 t/m vr 7 mei 		

start fysieke lessen op school voor halve klassen
Ouderraad
Toetsweek lj. 3
Geen lessen (Paasmaandag)
Projectweek lj.1,2 en 3
Rapportvergaderingen lj. 1,2 en 3
Toetsweek lj. 4
Taaldorp Engels lj 2
Taaldorp Frans/Duits lj.2
Presentatie profielwerkstukken TL 4
Project company funfair lj.2
PPO dag lj. 2
Rapportvergadering lj.4
Lln en oudertevredenheidsenquetes
Rapportgesprekken lj.1,2,3 en 4
Projectdagen 3MVI
Herkansingen 4TL
Herkansingen PTA lj 3, 1/3
Meivakantie

We hopen dat de meeste geplande activiteiten door kunnen gaan. Dat is echter nog afhankelijk van de ontwikkelingen en maatregelen die genomen worden rondom corona.
Via de website en of per mail wordt u op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen.

