Aan: alle ouders en leerlingen van het Sint-Janscollege
Hoensbroek, 25 juni 2021
Betreft: nieuwsbrief
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Middels deze nieuwsbrief willen we u informeren over een aantal onderwerpen.
Aangepaste richtlijnen corona
In de persconferentie van vrijdag 18 juni jl. zijn versoepelingen van de coronamaatregelen
aangekondigd. Het kabinet heeft besloten dat met ingang van 26 juni bij uitvoering van
activiteiten het kunnen handhaven van de anderhalve meter de allesbepalende norm is. Daar
waar dat niet (altijd) lukt, zoals in het voortgezet onderwijs, zijn mondkapjes nog verplicht.
Als gevolg van deze richtlijn blijft het dragen van een mondkapje op Sint-Jan van toepassing
voor alle gebruikers van het gebouw. De verplichting tot het dragen van mondkapjes in ons
schoolgebouw blijft, met uitzondering van de momenten waarop leerlingen een zitplaats
hebben ingenomen in een klaslokaal of de overblijfruimte, daarom tot aan de zomervakantie
bestaan.
Verder blijven de basisregels ook na 26 juni ongewijzigd:
• was/desinfecteer vaak en grondig je handen;
• leerlingen houden 1,5 meter afstand tot volwassenen, maar hoeven geen 1,5 meter
afstand te bewaren ten opzichte van elkaar;
• blijf thuis bij klachten en laat je direct testen.
• Neem twee keer per week (bij voorkeur op woensdag- en zondagavond) thuis een
zelftest af. We hebben ouders en leerlingen hier eerder per brief over geïnformeerd.
Organiseren activiteiten
Vanaf 26 juni aanstaande is het weer toegestaan om niet-onderwijsactiviteiten (zoals de
diploma-uitreiking, excursies, leerling-activiteiten en bijeenkomsten met ouders en andere
partijen) weer op school te organiseren. Voorwaarde is wel dat de basisregels voor
coronabestrijding in acht worden genomen. Als gevolg van deze versoepeling streven we
ernaar om zoveel mogelijk activiteiten die rondom de jaarafsluiting gepland stonden aan te
bieden.
Gedeeltelijke restitutie vrijwillige ouderbijdrage
De ouderbijdrage van €100,00 die afgelopen schooljaar op Sint-Jan gevraagd werd bestaat
uit twee delen te weten een verplicht deel (de zgn. ‘schoolkosten’), dat betrekking heeft op
voorgeschreven persoonsgebonden materiaal zoals een in de les te gebruiken
atlas/woordenboek of een gymshirt en een vrijwillige ouderbijdrage waarmee aanvullende
onderwijsactiviteiten worden gefinancierd. Deze materialen en activiteiten worden door het
ministerie van OC&W niet bekostigd.
Ondanks het feit dat de inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage nooit kostendekkend zijn en
school ook afgelopen jaar het volledige budget besteed heeft aan niet-gesubsidieerde
leermiddelen, diensten en onderwijsactiviteiten heeft de directie, naar aanleiding van het niet

door kunnen van onder meer dagexcursies en het schoolfeest, besloten om ouders, die de
volledige ouderbijdrage betaald hebben, 25% van de betaalde bijdrage te restitueren. De
ouders die dit betreft kunnen de komende weken dus een bijschrijving van €25,00 op hun
bankrekening tegemoet zien.
Nationaal Programma Onderwijs
De minister van Onderwijs heeft via het NPO (Nationaal Programma Onderwijs) scholen
subsidie toegezegd om achterstanden weg te werken die tijdens de schoolsluitingen zijn
opgelopen. Om te bepalen waarvoor deze subsidie wordt ingezet, is het volgende door het
ministerie aangereikte stappenplan gevolgd: eerst moet een “schoolscan” gemaakt worden
om na te gaan waar er sprake is van achterstanden, vervolgens dient deze schoolscan naast
een door het ministerie ter beschikking gestelde “menukaart”(https://www.nponderwijs.nl/poen-vo/menukaart/interventies-kiezen) te worden gelegd; op deze menukaart is te zien welke
oplossingen school kan kiezen om de geconstateerde achterstanden weg te werken.
Tenslotte wordt in overleg met de MR bepaald waar de school het subsidiegeld voor in wil
zetten. Hoewel het MR-traject nog loopt, willen wij de conclusies uit de schoolscan en de
door ons voorgestelde aanpak graag al met u delen.
De schoolscan is op het Sint-Janscollege tot stand gekomen op een aantal studiedagdelen
waarop vakgroepen en het zorgteam de achterstanden in kaart hebben gebracht. De rode
draad die uit onze schoolscan blijkt is de volgende:
1. Taal: veel secties constateren een taalachterstand bij nogal wat leerlingen. Dit gegeven
komt overeen met het feit dat uit metingen in het PO blijkt, dat (ook) daar vooral op
taalgebied een forse achterstand is opgelopen. Uit de begin juni afgenomen diatekst
toetsen in onze brugklassen bleek hetzelfde. In de loop van volgend schooljaar gaan wij
meer diataaltoetsen (begrijpend lezen, woordenschat, luistervaardigheid en spelling) aan
leerlingen voorleggen en inzetten op het bijwerken van achterstanden wanneer leerlingen
de streefscores die bij hun niveau passen niet behalen. Ook breiden we de
examentaaltrainingen voor examenklassen uit.
2. Vakinhoudelijk: een aantal leerlingen heeft een vakinhoudelijke achterstand die niet
binnen de reguliere lessen of binnen de KWT (keuzewerktijd) lessen weg kan worden
gewerkt. Iedere jaarlaag zal gedurende een deel van het schooljaar een extra (verplicht)
lesuur voor de meeste vakken krijgen, alleen bestemd voor leerlingen die een
achterstand hebben. Bijvoorbeeld: havo-3 leerlingen (uit verschillende klassen) die een
achterstand bij wiskunde hebben, krijgen samen tien weken lang wekelijks een extra uur
waarin de leerlingen in dit vak worden bijgespijkerd. Iedere vakgroep bepaalt zelf welke
leerlingen dit uur dienen te volgen. Doordat het schooljaar verdeeld is in drie periodes en
de vakken hierover verdeeld worden, wordt de extra studiedruk voor de leerlingen
beperkt.
3. Leren leren: een deel van de leerlingen heeft moeite met de aanpak van de studie en met
zaken als concentratie en studiediscipline. Daartoe kopen wij een aantal plaatsen bij een
huiswerkbegeleidingsinstituut in waarbij de nadruk ligt op de aanpak van het leren.
Leerlingen die hiervoor geselecteerd worden, worden dan gedurende een aantal weken
geholpen met aanpak en planning van de studie. Ook gaan we meer gelegenheid bieden
om huiswerk al op school te maken. Een aantal onderwijsassistenten wordt ingezet om
dit laatste te begeleiden en waar nodig en mogelijk docenten te ondersteunen binnen de
lessen.
4. Sociaal-emotioneel: uit een korte enquête is gebleken, dat meer leerlingen dan
normaalgesproken het geval is stress ervaren of niet goed in hun vel zitten. Ons
zorgteam zal via een uitgebreidere enquête nagaan welke stappen onze school op dit
gebied gaat zetten. Hiervoor is inmiddels een extra leerlingbegeleider in dienst genomen.

Gala en diploma-uitreiking
We zijn blij dat we onze examenleerlingen en hun ouders begin deze week hebben kunnen
informeren dat het eindexamengala dit jaar door zal gaan. Het is lang spannend geweest of
de verplaatsing van ons gala van 30 april jl. naar 16 juli as. ervoor zou zorgen dat het feest
door kon gaan, maar de versoepelingen die de overheid afgelopen week heeft aangekondigd
bieden voldoende ruimte om het gala veilig te organiseren.
Doordat nog niet alle beperkingen verdwenen zijn zal het eindexamengala voor een groot
deel lijken op de gala’s die we de afgelopen jaren hebben georganiseerd, maar zijn er wel
een aantal zaken waarmee deelnemers en hun ouders rekening moeten houden. Alle
examenleerlingen en hun ouders zijn inmiddels per aparte brief geïnformeerd over het gala.
Ook de diploma’s zullen dit schooljaar weer feestelijk worden uitgereikt. De uitreiking vindt
plaats in onze feesttent die op het schoolterrein opgebouwd zal worden. Tijdens de uitreiking
hanteren we de basisregels waaronder het houden van anderhalve meter afstand tussen
leerlingen en volwassenen en volwassenen onderling. De diploma’s zullen op onderstaande
momenten worden uitgereikt:
Dinsdag 20 juli:
18.00 uur H5A
19.15 uur H5B
20.30 uur H5C

Woensdag 21 juli
18.00 uur H5D
19.15 uur H5E
20.30 uur V6A

Donderdag 22 juli
18.00 uur V6B
19.15 uur V6CT
20.30 uur V6DT

Gratis online Bibliotheek-app
Graag wijzen we ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen op de zomeractie Boek ’n Trip van
Jeugdbibliotheek? Via de gratis online Bibliotheek-app vinden leerlingen de spannendste
e-books en luisterboeken! Ook als ze nog geen lid zijn van de bieb.
Hoe werkt Boek 'n Trip?
• Lezen via de online Bibliotheek-app (Android en iOS)
• 10 e-books en 10 luisterboeken per leerling
• Elk boek drie weken lenen
• Zomeractie is geldig van 1 juli t/m 31 augustus
• Speciale selectie zomerboeken per leeftijdscategorie
• Toegang tot duizenden jeugdtitels
• Boeken digitaal vinden, lenen en lezen, thuis en op vakantie
• Geen boetes als boeken te laat worden ingeleverd
• Ook als je geen lid bent van de bieb
Inleveren boeken boekenfonds
Graag willen we u informeren over de wijze waarop examenleerlingen de boeken, die zij
geleend hebben van het boekenfonds, moeten retourneren.
In verband met de beperkingen die ontstaan zijn vanwege de verspreiding van het
Coronavirus zullen we het inleveren van boeken ook dit jaar op een andere manier
vormgeven. Graag willen we alle ouder(s)/verzorger(s) en examenleerlingen vragen om zich
te houden aan onderstaande wijze van inleveren:
• De inname van boeken is verplaatst naar de ingang aan de Bertus Aafjeshof.
Alleen via deze ingang kunnen boeken ingeleverd worden.

•

We verzoeken ouders en leerlingen, wanneer u met de auto komt, de persoon die de
boeken inlevert te laten uitstappen bij het inleverpunt, waarna de bestuurder doorrijdt
naar het ophaalpunt. Hier kan de passagier dan weer instappen.
We verwijzen u graag naar onderstaande situatietekening voor meer details:

•

Leerlingen die zelf bestuurder zijn kunnen hun auto parkeren in de parkeervakken in
de Bertus Aafjeshof (let op de ‘kiss & ride’-zone is geen parkeervak) en aansluitend
de boeken inleveren bij de ingang aan de Bertus Aafjeshof. Van leerlingen die
lopend, per fiets of scooter komen wordt dezelfde wijze van inleveren gevraagd.

Leerlingen uit de brugklas en de tweede klassen leveren hun boeken in op maandag 19 juli.
Het schema waarop inleveren dient plaats te vinden treft u hier aan.
Leerlingen uit de derde, vierde en vijfde klassen leveren hun boeken in op dinsdag 20 juli
volgens het schema dat u hier aantreft.
Contact
Mocht u naar aanleiding van deze brief verdere vragen of opmerkingen hebben dan kunt u
contact opnemen met de heer Y. Heynen via y.heynen@stichtinglvo.nl
Met vriendelijke groet,
Drs. F.K.J.T. Erfkemper
Rector Sint-Janscollege

