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Beste leerling,
Vandaag was de laatste lesdag. Dat betekent dat jullie je voorbereiden op de laatste toetsweek en dat
het einde van het schooljaar in zicht is.
Ook dit schooljaar was weer een bijzonder jaar vanwege corona: opnieuw moesten we ons onderwijs
aanpassen en voor het tweede jaar op rij hebben we weinig buitenschoolse activiteiten kunnen
organiseren. Deze situatie heeft best veel gevraagd van iedereen en het heeft ook impact gehad op de
school als gemeenschap: we hebben elkaar een tijdje veel minder gezien en meegemaakt.
Gelukkig lijkt het nu echt de goede kant op te gaan en hopelijk beginnen we komend schooljaar weer
aan een wat ‘normaler’ schooljaar.
We hebben echter ook gezien hoe goed jullie zijn omgegaan met de situatie. We zijn trots op de wijze
waarop jullie je het afgelopen schooljaar hebben ingezet om er het beste van te maken.
Bedankt daarvoor!
Mondkapje en afstand blijven houden
Tot de zomervakantie blijft het dragen van een mondkapje in onze schoolgebouwen verplicht, dus ook
tijdens de toetsweek. Ook blijft het noodzakelijk 1,5 meter afstand te bewaren tot docenten en
medewerkers.
Blijf je zelftesten
Juist omdat het beter gaat met het terugdringen van het coronavirus, is het belangrijk dat je regelmatig
een zelftest uitvoert. Je kunt ze afhalen bij de conciërgeloges.
We geven je binnenkort ook een aantal tests mee voor in de zomervakantie.
Plan om bij te werken
Omdat corona het onderwijs heeft beïnvloed, krijgen we de komende jaren extra middelen van de
overheid. De overheid noemt dit het Nationaal Plan Onderwijs. Met deze middelen maken we ons
onderwijs extra sterk en we geven jullie meer mogelijkheden om bij te werken.
We werken aan een plan voor onze school om die middelen zo goed mogelijk in te zetten en ervoor te
zorgen dat we zoveel mogelijk leerlingen ermee kunnen ondersteunen. We willen het ook zo inzetten,
dat we ons onderwijs op de langere termijn versterken.

We willen de middelen bijvoorbeeld inzetten om:
- Een aantal kleine(re) klassen te maken;
- Extra lessen te roosteren (we noemen dit maatwerklessen);
- Onze mentorbegeleiding te versterken;
- Het groepsgevoel te stimuleren;
- Extra aandacht te kunnen geven aan sociaal-emotionele ontwikkeling.
Meer informatie en/of vragen
Mochten jullie vragen hebben over deze brief, stel die dan aan je mentor, of benader je afdelingsleider.
Ik wens jullie succes met de toetsweek en daarna een heel fijne en verdiende vakantie!
Met vriendelijke groet,
Maartje Krüse - Van Helmond
Rector

