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Beste ouder/verzorger, 
 

Graag wil ik beginnen met een groot compliment te maken aan onze leerlingen. Zij moeten 1.5 meter 
afstand houden ten opzichte van volwassenen en dat doen zij goed! Op de vraag: ‘Wil je even wat ruimte 
maken’, reageren de leerlingen heel positief. Dat is fijn voor onze collega’s. Dank leerlingen! 
 

Afgelopen vrijdag heeft u van ons een bericht ontvangen over het mondkapjes-advies en hoe wij hier als 
school mee omgaan. Het is goed om te zien dat heel veel leerlingen een eigen mondkapje hebben mee    
genomen. Leerlingen die het niet bij zich hadden hebben van ons een exemplaar gekregen. Het dragen 
van een mondkapje draagt bij aan het voorkomen van besmettingen, vooral daar waar de 1.5 meterregel 
soms niet haalbaar is. We doen dit vooral uit zorg voor onze personeelsleden. Als zij uitvallen is er geen 
onderwijs en dat willen we voorkomen; we willen immers niet terug naar online-lessen op afstand. De 
vraag is dus ook om het te doen voor een ander.  
 

Om besmettingen zoveel als mogelijk te voorkomen ventileren we goed op Sprengeloo. Ons ventilatie-
systeem functioneert zoals het hoort en daarbij staan als extra maatregel de ramen een stukje open. 
Ondanks dat we de verwarming aan hebben, kan het daardoor wat frisser aanvoelen in de lokalen. We 
adviseren de leerlingen voldoende warme kleding te dragen. Ook hebben we aanvullende school-
afspraken opgesteld, deze vindt u in de bijlage. Met klem vragen we u om uw kind thuis te houden als 
hij/zij corona-gerelateerde klachten heeft, zoals deze zijn omschreven in deze aanvullende 
schoolafspraken. In de bijlage ook een beslisboom 12+ die u kan helpen de goede afweging te maken. 
Geef duidelijk aan bij de ziekmelding als het om corona-gerelateerde klachten gaat, docenten kunnen er 
dan voor zorgen dat er schoolwerk klaarstaat voor de leerling; er wordt dan contact met de leerling 
opgenomen. Als uw kind weer 24 uur klachtenvrij is, of een negatieve coronatest heeft, mag hij/zij weer 
naar school. Wilt u dan uw betermelding doen bij onze verzuimdesk?  
De meest actuele versie van de schoolafspraken en de beslisboom 12+ kunt u steeds vinden op onze 
website.  
Gelukkig kunnen we door de creativiteit van onze docenten nog veel DOE-onderwijs geven op school. Zo 
blijven we samen onderwijs verzorgen op school. 
 

T.M. Zoet, adjunct-directeur 
 
 

Agenda 
ma.  12 - 10 Activiteitenweek 
di.   13 - 10 40-minutenrooster 
wo.  14 - 10 Leerlingenpanel 
     Dag van de Duurzaamheid 
     Inhaalmiddag gemiste toetsen lrj. 3+4 (14.00 uur) 
do.  15 - 10 Sportdag lrj. 2 + inhaalmoment 
     Workshop Tim Koldenhof leerjaar 3 D&P 
vr.   16 - 10 Sportdag lrj. 1 + inhaalmoment 
     CKV-leerjaar 3 
19 - 23  -  10  Herfstvakantie 
26 - 10  -  06 - 11 Stage leerjaar 4 
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Vanuit de school 
 

MAS op afstand  
In de komende weken gaan alle leerlingen uit klas 3 aan de slag met de maatschappelijke stage (MAS) op 
afstand. Leerlingen hebben bij het vak maatschappijleer een lijst met klussen gekregen die ze kunnen 
uitvoeren. Het gaat om klussen waarmee leerlingen anderen een handje helpen, bijvoorbeeld boodschap-
pen doen voor een buurvrouw of buurman, kaarten maken en verzenden naar een verpleeghuis of 
meehelpen met het opruimen van straatvuil. Iedere leerling kiest een aantal klussen die zij kunnen 
uitvoeren na schooltijd, in het weekend en in de herfstvakantie. Op deze manier ervaren leerlingen hoe 
het voelt om een ander te helpen en iets bij te dragen aan de maatschappij.  
De deadline voor het afronden van de MAS op afstand is 11 november a.s. Leerlingen leveren een 
urenlijst in en foto’s van de verschillende klussen die zij uitgevoerd hebben.  
De MAS is een handelingsdeel, een voldoende hiervoor is een voorwaarde voor overgang naar leerjaar 4.  
 

Mw. J. Dirx, coördinator maatschappelijke stage 
 
 

Lezen, lezen en nog eens lezen!  
Op Sprengeloo vinden we het belangrijk dat leerlingen lezen en daar ook 
plezier aan beleven. Om dit te stimuleren, starten we de lessen 
Nederlands altijd met 10 minuten lezen. Leerlingen mogen hierbij zelf 
een boek kiezen. Voor de een is dat een gemakkelijke keuze, voor de 
ander is dat best lastig. Want wat is nou leuk om te lezen als je misschien 
niet zo van lezen houdt? Om leerlingen hierbij te helpen, brengen we na 
de herfstvakantie met alle brugklassen een bezoek aan bibliotheek 

CODA, waar we een rondleiding krijgen en aan de slag gaan met een leuke zoekopdracht. Op deze manier 
maken leerlingen kennis met de bibliotheek en haar mogelijkheden want de bieb heeft een groot aanbod 
aan leesboeken, strips, tijdschriften en informatieve boeken. 
 

Mw. N. Keijzer, docent Nederlands 
 
 

PTA & examenreglement  
Op onze website staat weer het vernieuwde PTA voor leerjaar 4 cohort (2019- 2021 ) en voor leerjaar 3 
(cohort 2020- 2022) en het nieuwe examenreglement  
 

Wat is een PTA?  
PTA is de afkorting voor Programma voor Toetsing en Afsluiting. Hierin staat precies beschreven welke 
toetsen, opdrachten, werkstukken, etc. leerlingen moeten doen en die meetellen voor het schoolexamen 
(SE). Dit is een document dat wij volgens de wet moeten maken en dat we ook opsturen naar de onder-
wijsinspectie. Leerlingen en ouders weten dus welke toetsen, opdrachten en werkstukken gemaakt 
moeten worden, hoe ze meetellen in het geheel en of je ze mag herkansen etc. Wat hierin staat moet dus 
door leerling gedaan worden om mee te mogen doen aan het landelijk eindexamen, het CE (Centraal 
Eindexamen). Het is dus wijs om te weten wat in een PTA staat.  
 

De docenten schrijven per vakgroep/sectie een PTA voor hun vak. Ze doen dit voor twee leerjaren die bij 
elkaar horen, namelijk leerjaar 3 en 4. Deze twee leerjaren die op elkaar aansluiten heten een cohort. 
Gaat een leerling in leerjaar 3 niet over naar leerjaar 4, dan komt de leerling dus in een ander cohort met 
mogelijk een ander PTA. 
Dit jaar is het PTA van leerjaar 3 wezenlijk anders dan dat van vorig jaar. Dit is beschreven in het PTA -
document op de website. Periode 1 is inmiddels aangepast in Magister.  De wijzingen van de overige 
periodes verwerkt onze ICT-coördinator de komende tijd. In Magister 
 
Cijferkolommen  
Leerlingen in leerjaar 3 beginnen dus al met hun schoolexamen en krijgen al toetsen, opdrachten en 
werkstukken die meetellen voor het schoolexamen. Daarnaast krijgen ze ook toetsen die wellicht niet 
meetellen voor het schoolexamen, maar wél voor de overgang naar leerjaar 4. In Magister staan daarom 
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twee kolommen met cijfers (gemiddelde overgang P1/2/3) en (gemiddelde PTA P1/2/3). Deze kunnen  van 
elkaar verschillen, afhankelijk van het feit of een toets/opdracht/werkstuk wel of niet meetelt voor het 
schoolexamen. 
Ook is te zijner tijd een percentagekolom te zien waarin je kunt aflezen hoever je al bent met het 
afronden van het Schoolexamen (percentage PTA af). Vlak voor het Centraal Examen als alles is gedaan 
wat in het PTA staat, zal deze kolom 100% aangeven.  
 

Leerlingen in leerjaar 4 (is dus cohort 2019-2021) hebben per vak twee kolommen die te maken hebben 
met het schoolexamen: de SE-cijferkolom met de gemiddelde cijfers voor het vak en een percentage-
kolom.  
 

Examenreglement 
Ook het examenreglement is een verplicht document om als school te hebben. Hierin staat hoe we het 
examen hebben  georganiseerd. In het examenreglement van dit jaar staan slechts twee kleine 
wijzigingen t.o.v. vorig jaar. Het ene gaat over herkansingen en het andere over de vernieuwde 
klachtencommissie. Ook dit document kunt op onze website vinden bij examens (Examenreglement-
VMBO-2020-2021). 
 

Mw. A. Visser, voorzitter examencommissie 
 
 
Ouderraad 
Sprengeloo heeft een ouderraad bestaande uit minimaal vijf ouders. Vorig schooljaar zijn twee ouders 
vertrokken omdat hun kind examen heeft gedaan en niet meer op Sprengeloo zit. 
We zijn dus op zoek naar twee enthousiaste ouders die mee wilen denken over allerlei schoolse zaken.  
U moet hierbij denken aan: roken op school, regels die er zijn op school, het nieuwe vmbo dat eraan staat 
te komen en identiteit van de school. 
Lijkt het u leuk om mee te praten over dit soort onderwerpen en uw mening te geven, meldt u dan aan. 
info@sprengeloo.nl onder vermelding van de ouderraad. 
De vergaderavond is op dinsdag van 20.00 tot (uiterlijk) 21.30 uur.  
De geplande data zijn: 1 december, 9 febr. 2021, 13 april en 29 juni (deze start eerder, 18.00 uur, omdat 
we dan samen gaan eten). 
 

Dhr. G.J. van Dijken, directeur 
 
 

Nieuwsbericht jeugdgezondheidszorg CJG Apeldoorn  
Het CJG is de plek waar alle ouders/verzorgers met vragen over gezondheid, 
opgroeien en opvoeden terecht kunnen. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) van het 
CJG heeft een preventieve functie en is gericht op het bevorderen van de 
lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid van kinderen/jeugdigen.  
 

De JGZ (jeugdarts en jeugdverpleegkundige) komt regelmatig op school. Ook kan de jeugdarts, wanneer 
nodig, geconsulteerd worden door het zorgteam van school. De jeugdverpleegkundige nodigt uw kind in 
leerjaar 2 uit voor een preventief gezondheidsonderzoek.  
 

In verband met de corona uitbraak stemt de JGZ dit jaar met school af wat de mogelijkheden zijn om uw 
kind op school te zien voor het preventief geneeskundig onderzoek. Mocht u verder vragen hebben over 
de gezondheid, opgroeien en opvoeden van uw kind, u bent altijd van harte welkom bij een professional 
van het JGZ team.   
 

Team JGZ  

• Mariëlle Haafkes (jeugdarts) / a.haafkes@cjgapeldoorn.nl 

• Ingrid Hartkamp (jeugdverpleegkundige) / i.hartkamp@cjgapeldoorn.nl 
 

 
 

https://www.sprengeloo.nl/wp-content/uploads/2020/10/Examenreglement-VMBO-2020-2021.pdf
https://www.sprengeloo.nl/wp-content/uploads/2020/10/Examenreglement-VMBO-2020-2021.pdf
mailto:info@sprengeloo.nl
mailto:a.haafkes@cjgapeldoorn.nl
mailto:i.hartkamp@cjgapeldoorn.nl


4 

 

Schoolfotograaf  
Donderdagochtend 8 oktober komt de fotograaf op school voor leerlingen die nog niet op de foto zijn 
geweest. Tussen 9.30 en 12.00 uur kun je langskomen in lokaal 103. 
 
 
Schoolstewards 

Het systeem van de schoolstewards is op Sprengeloo de laatste jaren 
uitgegroeid tot een succesformule. We vinden dat iedereen op school 
verantwoordelijk is voor een schone, veilige en prettige leeromgeving. 
Omdat we dit verantwoordelijkheidsgevoel ook aan leerlingen willen 
doorgeven, zijn we op school een aantal jaar geleden begonnen met een 
de schoolstewards. Dit zijn leerlingen van leerjaar 2 en hoger die, onder 
begeleiding van de conciërges, tijdens de pauzes in duo’s rondlopen en 

een oogje in het zeil houden. Zij spreken medeleerlingen aan die zich niet aan gemaakte schoolafspraken 
houden. Wanneer iemand bijvoorbeeld afval op de grond gooit, wordt deze door de schoolstewards 
aangesproken. De stewards hebben een training gehad en volgen dus altijd een vast protocol. Een 
belangrijk onderdeel daarvan is dat ze leerlingen die iets op de grond gooien altijd een keuze geven: of 
het afval opruimen, of kiezen voor een registratie. Gelukkig wordt er vrijwel altijd gekozen voor het 
eerste, maar als een leerling voor het laatste kiest, betekent dit dat hij/zij zich na schooltijd meldt voor 
bijvoorbeeld een corveetaak.  
 

De stewards zijn voor hun medeleerlingen herkenbaar aan hun blauwe hesjes. Daarmee zijn ze een 
vanzelfsprekend onderdeel geworden van de pauzes op Sprengeloo. Mw. Vos en dhr. Van Eelen, twee 
conciërges, begeleiden de schoolstewards in de pauzes Daarnaast worden ze ondersteund door andere 
conciërges en surveillanten. 
 

In de periode voor de herfstvakantie krijgen alle brugklassen een lesbezoek van de conciërges om de 
leerlingen te informeren over de schoolstewards: wie ze zijn, wat ze doen en waarom ze zo belangrijk zijn. 
Daarnaast zullen mentoren van leerjaar 2 in dezelfde week hun leerlingen enthousiasmeren om zich aan 
te melden om zelf steward te worden. Hier zitten namelijk de volgende voordelen aan: 
 

* je krijgt een certificaat, dat je een voorsprong kan geven op je vervolgopleiding; 
* je krijgt een praktijktraining (door een erkend bureau) die je sociale vaardigheden verbetert; 
* je bevordert je persoonlijke ontwikkeling en verantwoordelijkheidsgevoel;  
* je helpt mee aan een schoon en opgeruimd schoolgebouw;  
* je leert probleemoplossend te denken in een team.  
 

Laten we dus samen de school schoon en opgeruimd houden! De schoolstewards geven het goede 
voorbeeld! 
 

dhr. T. Mollink, coördinator schoolstewards 
 
 

Hulp gevraagd bij het onderzoek naar ‘Jongeren en scheiding’  
Met een onderzoek van de Universiteit Utrecht willen onderzoekers 
meer zicht krijgen op hoe en waar jongeren zich thuis voelen 
wanneer ze opgroeien met gescheiden ouders. Niet alleen binnen 
het gescheiden gezin, maar ook bij de vriendengroep, school of 
buurt. Want als je je thuis voelt, voel je je beter en heb je meer 
kansen om je optimaal te ontwikkelen. 
Vaders, moeders en jongeren (12-18 jaar) kunnen zich tot en met 

oktober 2020 aanmelden voor het onderzoek 'Waar hoor ik thuis'! 
Tijdens 3 meetrondes worden jongeren en hun ouder(s) gevraagd om online vragenlijsten in te vullen 
(max. 45 minuten). Voor elke meetronde krijgen de deelnemende gezinsleden ieder een cadeaubon van 
€10,-. 
Wil je zelf meedoen of ken je gezinnen die binnen de doelgroep passen? Ga voor aanmelding of meer 
informatie naar www.uu.nl/waarhoorikthuis 

http://www.uu.nl/waarhoorikthuis

