
 

 
 
 
 

 

Datum: 12-02-2021 

 

Welverdiende vakantie! 
Wij willen leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) een welverdiende vakantie wensen! Onderwijs op afstand vraagt 
van ons allemaal veel inzet, aanpassing en flexibiliteit. Bedankt hiervoor en geniet van de vakantie. 
 
 

Hoe verder… 

Hoewel er landelijk nog geen definitieve besluiten zijn genomen over het centraal examen en een mogelijke 

heropening van het voortgezet onderwijs, bereiden wij ons wel al voor op de verschillende mogelijke scenario’s.  

Ontwikkeling 

We houden de ontwikkeling van leerlingen in de gaten. We kijken niet alleen naar toetsen en punten maar ook 

naar hoe we verwachten en inschatten dat een leerling zich in de verdere toekomst nog gaat ontwikkelen en 

welke ondersteuning daarbij nodig is. Tijdens de leerling-ouder-mentorgesprekken bespreken wij het voorlopige 

advies voor het volgende schooljaar. 

Voor het mogelijk geven van lessen op school zijn we erg afhankelijk van een besluit van de overheid m.b.t. de 

maatregelen die we op school moeten volgen.  Ook over de afname van de centrale examens zullen de scholen 

op korte termijn geïnformeerd worden. We willen alle leerlingen op een goede manier begeleiden, zeker ook de 

examenleerlingen naar het vervolgonderwijs. Voor onze eindexamenleerlingen zitten we bijna aan het einde van 

die route. Daarom ligt hier o.a. prioriteit. Wanneer landelijk meer bekend is over de eindexamens en een 

eventuele heropening van de scholen, informeren we je over wat dit voor jou betekent. 

Veiligheid en welzijn 

Bij alle beslissingen vinden we de veiligheid en het welzijn van onze leerlingen en medewerkers belangrijk. Ons 

uitgangspunt is continuïteit bieden en onze leerlingen op een zo goed mogelijke manier begeleiden.  

Heb je vragen of heb je het moeilijk in deze periode, vraag dan hulp. Je kunt terecht op school (Ik  -  mijn 
zoon/dochter heeft een hulpvraag!), maar misschien heb je ook iets aan de volgende instanties: 

• JENS, voor activiteiten voor jongeren in gemeentes Heerlen, Landgraaf en Voerendaal 

• Jongerenhulp online, om (anoniem) je hart te luchten  

• Rijksoverheid, voor de actuele regels en meer informatie over het coronavirus 

• GGD Zuid-Limburg, voor vragen over testen, cijfers en andere dienstverlening 

 

Nieuwsbrief ouder(s) / verzorger(s) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-MLrBocn7EW9APoIeyZttlBoupGRWnRNpEJktwVF6VlUOVpVR1U4Ulg4MEJNNTJVTzM4MkZGMEJTVCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-MLrBocn7EW9APoIeyZttlBoupGRWnRNpEJktwVF6VlUOVpVR1U4Ulg4MEJNNTJVTzM4MkZGMEJTVCQlQCN0PWcu
https://www.jenshelpt.nl/
https://jongerenhulponline.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.ggdzl.nl/coronavirus/


Enquête ouder(s)/verzorger(s) 

We willen alle ouder(s)/verzorger(s) die onze enquête hebben ingevuld bedanken. Wij willen een aantal 

resultaten delen.  

Meer dan 70% van de leerlingen is liever op school o.a. omdat vriendjes/vriendinnetjes gemist worden, vragen 

stellen en extra hulp online krijgen moeilijker is en praktijklessen en LO-lessen beter op school gegeven kunnen 

worden. 

Verder; 
86% van de leerlingen lukt het meestal goed of altijd om thuis de lessen te volgen/schoolwerk te maken.  

 

92% van de leerlingen lukt het om het lesrooster goed te volgen 
88% lukt het goed om aan het werk te gaan 
76% tevreden is over de hulp bij vragen 
 
We willen alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen nogmaals vragen om hulpvragen, vragen voor extra 
ondersteuning te melden. Wij nemen in de eerste week na de vakantie contact op om mogelijkheden te 
bespreken. 
Ik  -  mijn zoon/dochter heeft een hulpvraag! 
 

Herle 50K Challenge 
En jawel hoor de eerste Herle 50K Challenge is een feit. Onze leerlingen uit leerjaar 1-
2-3 hebben zeer goed gewerkt. 
Feiten: 
Aantal deelnemers: 277 leerlingen inclusief paar docenten 
Gelopen km: 11077 km 
Aantal uren gelopen: 6680 uren 
Antal hoogtemeters: 73421 meter 
FINISHERS 50k: 121 Leerlingen en 4 docenten 
 
  
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-MLrBocn7EW9APoIeyZttlBoupGRWnRNpEJktwVF6VlUOVpVR1U4Ulg4MEJNNTJVTzM4MkZGMEJTVCQlQCN0PWcu

