
Aan: alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van het Sint-Janscollege 

 

 

Hoensbroek, 5 maart 2021 

 

 

Betreft: nieuwsbrief 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,  

 

Graag willen we u via deze nieuwsbrief informeren over een aantal onderwerpen. 

 

Proefwerkweek Pasen 

Ondanks het feit dat we afgelopen maandag zijn begonnen met fysiek onderwijs in 

segmenten op school, starten we nu ook reeds met de voorbereidingen op de 

proefwerkweek die eind maart zal plaatsvinden. Gezien de richtlijnen rondom corona zal de 

afname van proefwerken namelijk anders georganiseerd worden dan u en de leerling 

gewend bent. We willen leerlingen en ouders daarom al vroegtijdig informeren over de 

aangepaste werkwijze. 

 

Het rooster voor de proefwerkweek van 22 tot en met 29 maart wordt op dinsdag 8 of 

woensdag 9 maart via onze website gepubliceerd. In Somtoday ziet iedere leerling dan 

zijn/haar persoonlijke toetsrooster. Op de website is dan ook een overzicht te vinden van de 

opgegeven stof. Door de regels over het afstand houden van leerlingen tot elkaar zou iedere 

klas over drie lokalen verspreid dienen te worden. Dit maakt het onmogelijk om alle klassen 

tegelijkertijd te toetsen: zowel het aantal beschikbare ruimtes als het aantal toezichthouders 

schiet hiervoor te kort. Daarom is deze proefwerkweek anders opgezet dan in het verleden 

het geval was: 

 de aula, de gymzalen en de overblijfruimte onderbouw zijn ingezet als toetsruimte; 

hier is het mogelijk om leerlingen in grotere aantallen op veilige afstand van elkaar te 

toetsen. 

 aangezien bovenstaande ruimtes geen plaats aan al onze leerlingen kunnen bieden, 

wordt een deel van de onderbouwtoetsen in gewone klaslokalen afgenomen. Door de 

vaste koppels leerlingen die in de lessituatie naast elkaar zitten (toegestaan volgens 

de richtlijnen) ook nu naast elkaar te zetten, kan een klas over twee (in plaats van 

drie) lokalen gespreid worden. Omdat deze twee leerlingen naast elkaar zitten, is het 

niet handig hen op hetzelfde moment hetzelfde proefwerk te laten maken. Daarom 

zullen in deze gevallen de toetsen gerouleerd worden. 

 Voor klassen die minder dan 10 toetsen hebben, betekent dit dat zij in de loop van de 

proefwerkweek tussentijds één of twee keer een dag vrij hebben om zich voor te 

bereiden op de toetsen van de dag(en) erna. 

 we spreiden de toetsen over drie startmomenten: bij de brugklassen, de tweede 

klassen en havo 4 ligt de nadruk op het begin van de schooldag om 8.30 uur. De 

derde klassen en vwo-4 starten meestal om 11.00 uur, bij vwo-4 een enkele keer met 

een uitloop naar het derde startmoment. Vwo-5 start meestal pas in de middaguren. 

Door deze indeling op alle dagen te hanteren is de voorbereidingstijd voor de 

leerlingen op het volgende proefwerk niet anders dan in een normale proefwerkweek. 

 in de bovenbouw hebben niet alle leerlingen dezelfde vakken, dit maakt het 

onmogelijk om in dezelfde ruimte twee toetsen achter elkaar bij precies dezelfde 

leerlingen af te nemen. Leerlingen dienen zich tussen twee toetsen dus te kunnen 



verplaatsen tussen ruimtes die niet altijd naast elkaar liggen. Daarom geldt, dat als er 

twee vakken achter elkaar getoetst worden (bijvoorbeeld twee toetsen van één uur, 

om 11.00 en om 12.00 uur) dat er 10 minuten tijd is tussen de twee toetsen, de 

tweede toets begint dan – in tegenstelling tot wat in het rooster staat – dus niet om 

12.00 uur maar om 12.10 uur en duurt dan ook tot 13.10 uur. 

 Het is belangrijk voor alle leerlingen om steeds goed te kijken in welk lokaal  zij een 

toets hebben; omdat we de beschikbare ruimte zo goed mogelijk willen benutten 

zitten ook onderbouwleerlingen niet iedere dag in hetzelfde lokaal 

 

Inhaalmomenten proefwerkweek Kerst 

Een zeer beperkte groep leerlingen moet nog een aantal proefwerken inhalen uit de 

proefwerkweek Kerst. Om zowel leerlingen voldoende tijd te geven om zich voor te bereiden 

op deze toetsen alsmede voldoende tijd te geven om deze toetsen te maken, hebben we 

besloten om dit inhaalmoment na de proefwerkweek Pasen te laten plaatsvinden in week 15. 

De enkele leerling die het betreft zal via zijn of haar coördinator te horen krijgen op welk 

moment in deze week de afname ingepland zal worden.  

 

Richtlijnen 

We ervaren regelmatig dat leerlingen zich buiten de klaslokalen niet aan de richtlijnen 

houden. We willen alle leerlingen daarom nogmaals wijzen op onderstaande richtlijnen en 

ouders vragen om deze ook thuis nogmaals met hun kind te bespreken. We zullen ons 

samen aan deze afspraken moeten houden om de kans op besmettingen op school tot een 

minimum te beperken en zo fysiek onderwijs op Sint-Jan mogelijk te houden. 

 We vragen alle leerlingen om in gangen en toiletgebouwen een mondkapje te dragen  

tot het moment waarop ze een zitplaats hebben gevonden in het klaslokaal.  

 We vragen leerlingen om anderhalve meter afstand te houden ten opzichte van 

elkaar en van personeelsleden van school. Ook tijdens leswisselingen vragen we 

leerlingen om in de gangen anderhalve meter afstand te houden. De enige 

uitzondering op deze anderhalve meter afstand vormt de leerling waarmee een 

onderbouwleerling een tweetal of bubbel vormt.  

 We vragen examenleerlingen zoveel mogelijk buiten te pauzeren. Leerlingen die op 

de pauzeplaats pauzeren hoeven geen mondkapje te dragen zolang ze in de 

buitenlucht verblijven.  

 Heeft een leerling verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, niezen of keelpijn of 

hoest een leerling, heeft de leerling verhoging, koorts of last van benauwdheid of 

plotseling verlies van reuk en smaak (zonder neusverstopping) dan blijft de leerling 

ziek thuis. Ook wanneer een gezinslid positief getest is blijft de leerling thuis. Graag 

verwijzen we u voor meer informatie naar de Q&A en de beslisboom op onze 

website. 

 

Contact 

Mocht u naar aanleiding van deze brief verdere vragen of opmerkingen hebben dan kunt u 

contact opnemen met de heer Y. Heynen. Dit kan telefonisch op 045-5218666 of per mail via 

y.heynen@stichtinglvo.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Drs. F.K.J.T. Erfkemper 

Rector Sint-Janscollege 

https://www.sintjan-lvo.nl/covid19/q-en-a/
https://www.sintjan-lvo.nl/media/5145/beslisboom12jaarplusuitofthuisboinkajn1502211.pdf
mailto:y.heynen@stichtinglvo.nl

