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Vooraf
Het schooljaar 2020-2021 zit er bijna op. Wat een bijzonder schooljaar dat voor iedereen
ongetwijfeld iets anders heeft gebracht dan we vooraf van een schooljaar mogen verwachten.
Waren we in augustus 2020 nog hoopvol en (bijna) normaal begonnen met veel enthousiaste
nieuwe leerlingen, kantelde die positiviteit in de tweede helft van december 2020 toen de overheid
opnieuw een strenge lockdown, compleet met avondklok, aankondigde. Alle VO scholen gingen
dicht. Behalve het Praktijkonderwijs. Onze praktijkafdelingen zijn de gehele periode open gebleven
en de theorielessen zijn deels online en deels via huiswerk door gegaan. Helaas hebben we ondanks
alle inzet, toch te maken gehad met veel beperkingen van de mogelijkheden. Niet iedereen was
thuis voldoende in staat om de leerling te begeleiden en niet iedereen was voldoende ICT vaardig
om online lessen te volgen. Daarnaast hadden we, en hebben we nog steeds last van de 1,5 meter
regel. Deze regel is niet te handhaven, met name niet in de praktijklokalen. Dit gegeven, in
combinatie met de beperkte vaccinatiegraad, maakt dat we tot op de dag van vandaag met
aanpassingen te maken hebben.
Inmiddels is de vaccinatiegraad van de medewerkers, voor hen die dat willen, voldoende op orde
waardoor we er vanuit mogen gaan dat we na de zomervakantie weer zo normaal mogelijk
onderwijs kunnen verzorgen. De persconferentie van 13 augustus zal wellicht nieuwe informatie
bieden voor het starten van de scholen na de zomervakantie.
Alle ouders en leerlingen wil ik hartelijk danken voor het begrip, het (kritisch) meedenken en soms
ook het (logische) onbegrip voor de keuzes die we hebben gemaakt. Ik hoop oprecht dat schooljaar
2021-2022 weer een normaal schooljaar wordt waarin we de ervaringen van de afgelopen 2 jaar
een plek kunnen geven in onze school.

1. De laatste week.
Volgende week is de laatste schoolweek. De lessen gaan door tot de kleine pauze op woensdag 21
juli. Na de pauze komen we bij elkaar in de aula en wordt de opbrengst voor het Goede Doel van
afgelopen schooljaar bekend gemaakt en overhandigd aan “dierenambulance Maasland”.
Daarnaast zwaaien we 4 collega’s die met pensioen gaan uit. Dat zijn de volgende collega’s:
Mevr. Petra Smits
Dhr. Carpus van Balveren
Dhr. Jan Korsten
Dhr. Fred Stuut
Deze collega’s hebben vele, vele jaren in het
onderwijs gewerkt (soms tot wel 44 jaar). Wij zijn
hen daar zeer erkentelijk voor en wensen jullie
allemaal veel geluk en gezondheid zodat je ook
echt kan genieten van je pensioen.
Rond de klok van 11 uur sluiten we het schooljaar
af en zwaaien we de leerlingen uit.
We wensen alle leerlingen en ouders een hele fijne
zomervakantie. Let goed op elkaar!

2. Voorbereiden nieuwe schooljaar
Alle informatie voor het nieuwe schooljaar ontvangen de ouders via de post. Op onze website wordt
vanaf 22 juli een speciale “introductie-editie” geplaatst voor een goede start van het nieuwe
schooljaar. Onze nieuwe schoolgids alvast inzien? Klik hier.

3. ESF nieuws (Europees Sociaal Fonds)
Onlangs kregen we bericht dat we alsnog
mee mogen doen met een Europees
project dat subsidie voor onze school
oplevert. We hebben ervoor gekozen om
de stages van onze leerlingen uit de 4e en
5e klas onder het ESF project te laten
vallen. Dit betekent dat de leerlingen van
klas 4 en 5 deelnemer waren van het ESF
project 2020-2021.

4. Planning.
Datum
19 juli
20 juli
21 juli
22+23 juli
25 juli t/m 3 sept
6 sept
6 sept
6+7+8 sept
9 sept

Activiteit
Oudergesprekken volgens afspraak
Oudergesprekken volgens afspraak
Laatste lesdag
Eventueel nog spullen inleveren (laptops, …)
Zomervakantie
Start schooljaar; zie jaarkaart en Singeldingen
online
Schoolfotograaf
Geen lessen; beschikbaar zijn voor stage afspraken
Start schooljaar; zie jaarkaart en Singeldingen
online

Klas
4 en helft 3d
1,2,3
Alle klassen
Alle klassen
1 t/m 4
1 t/m 4
5
5

