
 

 

Onderwijs op school 

 

Open na de vakantie 

Wij zijn ontzettend blij dat de middelbare scholen na de zomervakantie weer volledig open mogen 

en kijken ernaar uit om jullie weer te zien!  Morgen krijgen we wellicht meer te horen van de 

premier. Daar zijn we benieuwd naar. De plannen voor komend schooljaar zijn in de maak. Nader 

bericht hierover volgt voor de zomervakantie.  

 

Oproep enquête 
De leerlingen hebben van hun mentor de vraag gekregen om een enquête in te vullen over het 

onderwijs tijdens en na coronatijd. Wij vinden het belangrijk om de mening van leerlingen mee te 

nemen in de plannen voor volgend schooljaar. Heb je de enquête nog niet ingevuld? Dit kan nog 

tot en met woensdag 24 juni 15.00 uur, via onderstaande link: https://bit.ly/2NjViwh 

 

Ook voor ouders/verzorgers gaat er binnenkort een enquête uit. We hopen op een hoge respons.  

 

 

Pylonnen 
Op dit moment zitten wij midden in de toetsweken. De toetsen worden in het sportcomplex naast 

de school afgenomen. Om ervoor te zorgen dat jullie ook buiten voldoende afstand te laten 

houden, zijn we met pylonnen gaan werken.  Het is de bedoeling dat jullie je in kleine groepjes 

verzamelen bij een pylon. Op afroep gaan jullie dan de gymzalen in.  De eerste ervaringen zijn 

goed. Fijn! 
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Schoolkosten 
Ouders betalen jaarlijks service- en participatiekosten. Dat zijn kosten die gemaakt worden voor 

o.a. abonnementen en licenties, school- en lockerpassen, camerawerk en mediatheekkosten. De 

ouderbijdrage is een minimale bijdrage aan deze kosten.  

 

Dit schooljaar zijn de deze kosten door de situatie rondom het Coronavirus hoger uitgevallen door 

bijvoorbeeld extra abonnementen en licenties om het Onderwijs op Afstand vorm te kunnen 

geven, de facilitaire kosten om het gebouw RIVM-proof te maken en het extra afhuren van de 

sporthal.  

 

Naast bovenstaande service- en participatiekosten betalen ouders ook een bijdrage voor allerlei 

bijzondere activiteiten zoals het introductieprogramma, de sint- en kerstactiviteiten, musea-

bezoeken, aanschaf van de cultuurkaart en excursies. Een klein aantal activiteiten is door de 

maatregelen rondom het Coronavirus komen te vervallen. Voor de afsluitende activiteiten zijn of 

worden alternatieven gezocht.  
 
 

Laatste loodjes 
In de loop van volgende week ontvangen jullie de ‘laatste loodjesbrief’. Hierin staat hoe de laatste 

weken voor de zomerweken verlopen, zoals wanneer de boeken ingeleverd moeten worden en 

rapporten worden uitgereikt.  

 

 

 

Zie volgende pagina. 
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Vakantiebieb 

Het is bijna vakantie! VakantieBieb heeft een gratis app gratis vol e-books en luisterboeken voor 

jong en oud. Dus ook als je géén lid bent van de Bibliotheek. Dat wordt lekker lezen in je luie 

strandstoel op je tablet of telefoon! Geen gedoe met boeken halen en op tijd weer terugbrengen.  

 

De VakantieBieb is te downloaden via de App Store en via Google Play. 

Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.vakantiebieb.nl/

