Castricum, 7 februari 2022

Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,

Aan het einde van de regenboog staat de pot met goud. En aan het einde van deze weken zijn alle
klassen weer compleet. Voor nu is het voor alle leerlingen en medewerkers hard werken om bij te
blijven en alle leerlingen erbij te betrekken. Afgelopen week zijn ongeveer 200 leerlingen positief
getest, en daar komen vandaag nog in ieder geval 95 leerlingen bij. Ook zitten 10 medewerkers thuis,
voornamelijk vanwege corona besmettingen. We missen dus veel leerlingen en docenten. We
rekenen erop dat we door deze golf van besmettingen heen moeten om daarna weer gewoon
onderwijs te kunnen geven. Maar voor nu is het behelpen.
Ondanks alle uitdagingen van afgelopen weken blijven we ons inzetten om onze leerlingen zo goed
mogelijk te begeleiden. We melden een aantal ontwikkelingen.
Inhalen achterstanden en Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Binnenkort zijn er weer driehoeksgesprekken met leerling/mentor/ouder. Mocht het voor een
leerling wenselijk zijn om extra vakondersteuning te krijgen, is dit ook een goed moment om te
bespreken. Er zijn al veel leerlingen die hier nu gebruik van maken.
Vorige week heeft de eerste groep leerlingen die sportcoaching kreeg, deze afgerond. De leerlingen
hebben hun mouwen letterlijk op moeten stropen, door moeten zetten onder zware
omstandigheden en elkaar moeten steunen waar nodig. De leerlingen zijn begeleid om deze
vaardigheden weer mee te nemen voor hun schoolwerk.
In de eerste helft van het schooljaar is veel aandacht door mentor en docenten besteed aan het
welbevinden van leerlingen in school (onder andere door extra gesprekken en bindende activiteiten).
Binnenkort volgt een vervolgonderzoek naar het sociaal welbevinden van de leerlingen in de school.
Toetsweek 2 voor de bovenbouw
Tijdens de toetsweek zijn er veel coronabesmettingen geweest. We hadden hier al rekening mee
gehouden door bezemmomenten te plannen. Er zijn echter zoveel zieke leerlingen geweest, dat het
laatste bezemmoment voor herkansing uitgesteld gaat worden. De leerlingen die hiervoor in
aanmerking komen ontvangen op een later tijdstip apart bericht hierover.
Examens
Er zijn twee aanpassingen voor de huidige examenleerlingen bekend gemaakt: er is de mogelijkheid
om examens te spreiden en er is weer de “duimregeling”. Begin maart verschijnt het examenbulletin.
Hierin worden deze aanpassingen toegelicht en wat examenleerlingen moeten doen om alles goed
aan te geven. Op basis van de ervaring van vorig jaar hebben we wel twee adviezen voor onze
examenleerlingen:
- Doe zoveel mogelijk alle examens in het eerste tijdvak. Dan loop je geen risico om rechten op
herkansing te missen als je besmet zou worden in de examenperiode.
- Zorg ervoor dat je voor alle vakken blijft leren (bedenk dus van tevoren nog niet op welk vak
je jouw duim wil leggen). Het kan gebeuren dat een examen meevalt en een ander tegenvalt.
Als je nu al stopt met leren voor een vak, dan verlaag je jouw eigen kansen.
Verder was er afgelopen week in de media veel ophef over de betrouwbaarheid van de kijk/luistertoetsen. Dit speelt niet voor onze school: wij hebben besmette leerlingen geen mogelijkheid
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geboden om toetsen thuis te maken en hebben de CITO-adviesdata aangehouden waardoor er nog
geen mogelijkheid was om via social media antwoorden te krijgen.
Zoals ik al aangaf, zijn dit vreemde weken met veel zieken. Gelukkig zien we bijna iedereen ook weer
snel terugkomen naar school. Als we ons allemaal blijven richten op wat we kunnen doen en waar we
elkaar kunnen ondersteunen, dan komen we hier ongetwijfeld sterk uit.
Met vriendelijke groet,
Jesse Bos
Conrector
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