
 
 

 

Aan: alle ouders en leerlingen van het Sint-Janscollege 

 

 

Hoensbroek, 21 juni 2021 

 

 

Betreft: nieuwsbrief 

 

 

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

 

Middels deze nieuwsbrief willen we u informeren over een aantal onderwerpen. 

 

Aangepaste overgangsnorm 

Over een aantal weken start de proefwerkweek zomer en aansluitend zullen 

rapportvergaderingen plaatsvinden. Mede op verzoek van het ministerie, de VO-raad 

en Stichting LVO zullen we dit schooljaar leerlingen extra kansen geven om in 

aanmerking te komen voor een bevordering. Hiervoor hebben we de bespreekzone, 

waarbij leerlingen als bespreekgeval voorwaardelijk bevorderd kunnen worden, in de 

bevorderingsnorm uitgebreid. De beslissing of een leerling die bespreekgeval is voor 

een voorwaardelijke bevordering in aanmerking kan komen wordt genomen door de 

rapportvergadering. De aangepaste bevorderingsnorm, die inmiddels geaccordeerd 

is door onze medezeggenschapsraad, is terug te vinden op de website van school 

via  

https://www.sintjan-lvo.nl/covid19/aangepaste-bevorderingsnorm-zomer-20202021/ 

 

KWT-vak 

De laatste weken van het schooljaar zijn begonnen. Voor een grote groep leerlingen 

is wel duidelijk dat zij, op basis van de behaalde resultaten, aan het einde van dit 

schooljaar bevorderd zullen worden naar het volgende schooljaar, maar er zijn ook 

nog leerlingen bij wie dit niet automatisch het geval is omdat de eindcijfers (nog) niet 

voldoen aan de overgangsnorm. Leerlingen die behoren tot deze laatste groep willen 

we nogmaals wijzen op de mogelijkheden die KWT-vak kan bieden. In kleine 

groepjes kunnen leerlingen vragen stellen aan vakdocenten over onderwerpen van 

vakken die nog niet beheerst worden. KWT-vak biedt dus de ideale omstandigheden 

om de resterende weken van dit schooljaar bij te spijkeren zodat resultaten hopelijk 

verder kunnen verbeteren en een bevordering alsnog mogelijk is. Deelname aan 

KWT-vak is de rest van dit schooljaar vrijwillig en inschrijven is mogelijk via Zermelo.  

 

Studiemiddag 

Op vrijdagmiddag 25 juni zal er een studiemiddag plaatsvinden voor het personeel 

van school. Als gevolg hiervan zullen alle lessen na het vierde lesuur komen te 

vervallen.  
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Zelftesten 

Sinds twee weken worden er zelftesten verstrekt aan alle leerlingen van Sint-Jan. We 

roepen alle leerlingen dringend op om twee keer per week (op woensdag- en 

zondagavond) thuis een zelftest af te nemen. Wanneer een zelftest een positieve 

uitslag geeft dan vragen we ouders en/of leerlingen om een PCR-test aan te vragen 

bij de GGD. Leerlingen met klachten blijven, ongeacht of de zelftest een negatieve 

uitslag geeft of niet, thuis en ook in dit geval adviseren we ouders en/of leerlingen om 

een PCR-test aan te vragen.  

 

Het doel van zelftesten is om het onderwijs aan volledige klassen veiliger mogelijk te 

maken. Onder jongeren komen coronabesmettingen, zonder dat de betreffende 

jongere enige klachten heeft, regelmatig voor en de inzet van zelftesten zorgt ervoor 

dat ook jongeren die besmet zijn en geen klachten hebben niet op school komen en 

anderen kunnen besmetten. Ieders medewerking wordt dus gevraagd en is dringend 

gewenst. Samen maken we het mogelijk om onderwijs op Sint-Jan zo veilig als 

mogelijk te laten plaatsvinden. 

 

Jeugdkamp 

Al enige jaren, met uitzondering van het vorige schooljaar vanwege de Covid-19-

pandemie, nemen leerlingen van onze school deel aan een meerdaags 

zweefvliegkamp en/of een zeilkamp (vlak) over de grens in Duitsland; de 

zogenaamde ‘integrative Jugendcamps Aachen’. Deelnemers aan het 

zweefvliegkamp zullen rondom vliegveld Merzbrück (Aken) verblijven en hier, naast 

vluchten in een zweefvliegtuig, allerlei activiteiten ondernemen terwijl de deelnemers 

aan het zeilkamp verblijven In Woffelsbach aan de Ruhrsee in het hart van de Duitse 

Eifel. Op beide locaties zullen deelnemers overnachten in, door de organisatie 

geleverde, tenten. Deelname aan dit jeugdkamp is gratis, wel dienen deelnemers zelf  

voor vervoer van en naar het kamp te zorgen. Meer informatie over deze zweefvlieg 

en/of zeilkampen is te vinden via https://jugendcampaachen.wordpress.com/ 

 

Het initiatief om ook vanuit onze school hier reclame voor te maken en leerlingen de 

kans te geven deel te nemen is vier jaar geleden genomen en inmiddels hebben 

meerdere leerlingen geparticipeerd. Het Sint-Janscollege maakt geen deel uit van de 

organisatie maar we geven namen van leerlingen die willen deelnemen door en 

helpen deze leerlingen bij het invullen van de aanmelding en het beantwoorden van 

eventuele andere vragen. De inschrijving voor de aankomende ‘Jugendcamps’ start 

binnenkort weer en we willen leerlingen vanaf 14 jaar of ouder weer de gelegenheid 

bieden om gratis deel te nemen aan een of beide ‘Jugendcamps’. Zeker voor 

leerlingen die normaliter vanwege verschillende redenen (ouders die een eigen zaak 

hebben, (tijdelijk) minder financiële middelen thuis, ziekte van ouders etc.) niet vaak 

op vakantie gaan of kunnen is deelname wellicht interessant. Verder kunnen 

deelnemende leerlingen broers en/of zussen of vrienden (wel of niet afkomstig van 

Sint-Jan) meenemen. 

 

De leerlingen, die in het verleden vanuit Sint-Jan aan een of beide deze 

‘Jugendcamps’ deelnamen kwamen aan het begin van het nieuwe schooljaar heel  
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enthousiast terug en hadden niet alleen nieuwe ervaringen opgedaan maar ook 

nieuwe vrienden gemaakt en de Duitse of Engelse taal geoefend. 

 

Doorgang van de Jugendcamps is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de 

coronarichtlijnen. Vooralsnog lijken beide kampen deze zomer door te kunnen gaan. 

Leerlingen die geïnteresseerd zijn in zeilen en/of zweefvliegen of leerlingen die 

gewoon een week op kamp willen kunnen voor meer informatie terecht bij de heer 

Reijnders of op de informatiepagina op Its Learning via https://bit.ly/2SIKCgT 

 

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 via 045-5218666 

of per mail via y.heynen@stichtinglvo.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Drs. F.K.J.T. Erfkemper 

Rector Sint-Janscollege 
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