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Beste ouder/verzorger, 
 

Natuurlijk waren we blij toen we na de kerstvakantie weer open mochten. Gelukkig werd ons en u een 
nieuwe lockdown bespaard. We hebben op dat moment niet overzien hoe groot de gevolgen van de 
maatregelen waren en hoe snel het virus zich zou verspreiden. De afgelopen weken waren dagelijks ca. 30 
docenten ziek, afwezig of in quarantaine. Ook klassen zaten nog maar half vol.  
Het lijkt erop dat de overheid binnen enkele dagen de maatregelen gaat versoepelen. Dat zou enorm 
helpen om het onderwijs weer goed te kunnen geven en de uitval terug te kunnen dringen.  
Wat is het fijn om te zien dat zoveel ouders ons een hart onder de riem steken en begrip hebben voor de 
buitengewoon ingewikkelde situatie waarin leraren hun werk moeten doen, online of juist in de klas.  
 

Als nieuwe directeur probeer ik mijn weg te vinden in de school. Ik ervaar een prachtige school waar 
kinderen gezien worden en zich ontwikkelen tot wie zij zouden willen en kunnen zijn. Dat is een groot 
goed en ik ben er trots op dat ik hier mag werken. Ik hoop u snel in leven lijve te ontmoeten. 
 

Hartelijke groet, 
 

Dhr. O. van Helden, directeur a.i. 

 

 
Afwezigheid leerlingen en docenten 
De toename van coronabesmettingen heeft tot gevolg dat het organiseren van onderwijs steeds lastiger 
is; uiteraard blijven we onze schouders eronder zetten en laten we zoveel mogelijk lessen doorgaan. U 
zult begrijpen dat lesuitval niet te voorkomen is en dat leerlingen tussenuren hebben die ze in de aula 
doorbrengen. Naast het gegeven dat lessen uitvallen zijn ook veel leerlingen thuis. Voor hen plaatsen de 
docenten een Teams-link in Somtoday zodat zij mee kunnen luisteren met de instructie. Eventuele vragen 
kunnen in de chat of via een bericht in Somtoday worden gesteld. Er is hierbij geen sprake van een 
hybride les waarbij docenten de groep leerlingen in het lokaal én thuis tegelijk kan bedienen; dit levert 
een te grote organisatorische druk op tijdens de lessen.  
Natuurlijk hopen we binnenkort de piek bereikt te hebben zodat er snel weer sprake is van een gevuld 
schoolgebouw met een laag verzuim onder leerlingen en docenten. 
 

Berichtgeving corona 
De aantallen coronabesmettingen per klas/leerjaar vanaf week 6 zijn te vinden op de website onder het 
kopje ‘Berichtgeving corona’. Er worden geen brieven meer verstuurd sinds de aantallen sterk zijn toege-
nomen. Meerdere keren per week is er een update op de website.  
 

Dhr. A. Wissink, wnd adjunct-directeur 

 
 

Agenda 

14 feb.    Leerlingen lesvrij i.v.m. doedag personeel 
15 feb.  19.30 Voorlichting keuze profielvak ouders/leerling lrj 2 basis/kader 
16 feb.  19.30 Voorlichting keuze profielvak ouder/leerling lrj 2 mavo 
21-27 feb.   Activiteitenweek 
28 feb.-5 mrt  VOORJAARSVAKANTIE 
08 mrt    OPEN DAG – leerlingen lesvrij 

 Nieuwsbrief - 6             11 februari 2022 
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Personalia 

Dhr. Fühler (levensbeschouwelijke vorming) heeft een baan dichter bij huis gevonden en gaat ons helaas 
per 1 maart verlaten. Komende week hebben we gesprekken met kandidaten voor de invulling van de 
ontstane vacature.  

 

 
Ouderraad 
Gisteren voerde ik mijn eerste gesprek met de ouderraad van Sprengeloo. Dat werd een prachtige 
kennismaking met mooie mensen die heel betrokken zijn bij de school, bij hun kind en bij de 
ontwikkelingen die er zijn. We hebben onder andere gesproken over het feit dat maar weinig ouders 
weten wat de ouderraad doet en maar weinig ouders zich opgeven. Dat is jammer. De ouderraad  is van 
groot belang voor de school. Juist de informatie die ouders geven kunnen signalen zijn die ons helpen de 
school nog beter, veiliger en mooier te houden of te maken.  
Daarnaast is het voor ouders leuk en mooi om al in een vroeg stadium meegenomen te worden met de 
ontwikkelingen die er zijn, of mee te denken in de keuzes die er gemaakt moeten worden.  
Ook spraken we over een avond van ouders voor ouders met thema’s rond opvoeding en onderwijs. 
Daarnaast een mooie avond om elkaar informeel te ontmoeten. In de komende nieuwsbrieven zal de 
ouderraad u hiervan op de hoogte brengen. 
 

Ik roep u echter op om vooral lid te worden en mee te praten over de school en het onderwijs aan uw 
kind. U kunt zich opgeven via ouderraad@sprenegloo.nl  
 
Dhr. O. van Helden, directeur a.i.  

 
 

Activiteiten 
 

Klas 4bc kookt met insecten 
Insecten eten is leuk, maar zo’n knisperende meelworm in je mond steken gaat de meeste leerlingen echt 
te ver. Daarom hebben we ze tijdens de biologieles in smakelijke pindarotsjes verwerkt. Dan hapt het toch 
een stuk beter weg! 
 

Mw. M. Huijkman, docent biologie 
 

 
 
 

Vertrouwenspersonen 
Mevrouw Sirre heeft een nieuwe baan op de Hogeschool van Utrecht. Gelukkig blijft zij de komende 
maanden nog lesgeven aan haar examenklassen op Sprengeloo, maar zij stopt met haar rol als vertrou-
wenspersoon. In de afgelopen jaren heeft mevrouw Sirre zich met hart en ziel ingezet als vertrouwens-
persoon en zij had hierin een heel fijne samenwerking met Meneer Boeve. Hartelijk dank hiervoor. 
 
Vanaf nu mogen mevrouw Doeleman en mevrouw Van Tjonger dit stokje van haar overnemen om, samen 
met meneer Boeve, deze mooie taak vorm te gaan geven.  
Mogelijk vragen jullie je af: waarvoor zijn deze vertrouwenspersonen? Daarom leggen wij hieronder uit 
waarvoor jullie ons kunnen benaderen. 

mailto:ouderraad@sprenegloo.nl
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De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en personeel bij meldingen 
en klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie). Het maakt niet uit of er een 
medeleerling, een ouder of iemand van Sprengeloo bij betrokken is. Ook kan het zijn dat een leerling er 
niet zelf bij betrokken is, maar dat je denkt dat dit een medeleerling overkomt. Hiervoor kun je ook 
terecht bij de vertrouwenspersoon. 
 

Daarnaast kunnen leerlingen terecht bij de vertrouwenspersoon als zij 
andere zaken hebben die zij in vertrouwen willen delen en waarvan zij 
denken dat zij dit niet thuis, bij de mentor of elders in een veilige setting 
kunnen bespreken, zoals twijfels over hun geaardheid, als zij zich zorgen 
maken of niet zo lekker in hun vel zitten.  
We hopen jullie een goed beeld te hebben gegeven bij wat een 
vertrouwenspersoon binnen Sprengeloo doet. Weet dat we voor jullie 
klaarstaan als jullie ons nodig hebben. 

 

Dhr. M. Boeve, mw. S. Doeleman en mw. C. van Tjonger 

 
 
 

Exameninformatie 
Bij de nieuwsbrief van december heeft een bijlage gezeten met belangrijke data met betrekking tot de 
examens. Echter, in deze tijd is niets zeker en ook rond de examens zijn er inmiddels wijzigingen aange-
kondigd. We proberen u/jou zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Rond de voorjaarsvakantie wordt 
er een nieuw document verstuurd met alle belangrijke data rondom de examens.  
 

Beroepsgerichte vakken  
Ook dit jaar lijkt het erop dat er geen landelijk examen voor de beroepsgerichte vakken komt (het CSPE). 
Het cijfer van het schoolexamen (SE) gaat het eindcijfer voor het beroepsgerichte vak in de basis-, kader- 
en mavo-Xtra-opleiding worden. Wat het voorgenomen besluit om het CSPE niet door te laten gaan exact 
inhoudt moet nog worden uitgewerkt.  
 

Avo-vakken  
Vanuit de overheid is inmiddels meer informatie over de landelijke examens van de Avo-vakken (CE). 
Hieronder in het kort de belangrijkste wijzigingen die momenteel bekend zijn en dit jaar gelden voor de 
examenkandidaten:  

• Alle leerlingen mogen twee verschillende Avo-vakken herkansen. Andere jaren was dat één Avo-vak.  

• Voor basis- en kaderleerlingen kunnen we, net als andere jaren, zelf de examens inplannen. Voor de 
mavo-leerlingen zijn er landelijke eindexamens die centraal door het CVTE gepland zijn.  

• Leerlingen hebben de mogelijkheid om de examens te spreiden over twee tijdvakken. Dit heeft echter 
gevolgen voor de datum van de uitslag. We raden leerlingen aan om alle vakken in het eerste tijdvak te 
doen. Tenzij er bijzondere redenen zijn om de examens te spreiden.  
Doe je alle vakken in het eerste tijdvak, dan kun je in het tweede tijdvak de herkansingen doen.  
Word je ziek tijdens het eerste tijdvak, dan kun je je examen voltooien in het tweede tijdvak en even-
tueel herkansen in het derde tijdvak.  
Heb je aangegeven dat je sommige vakken in het tweede tijdvak wilt doen en je bent dan ziek, dan 
moet je je examen voltooien in het derde tijdvak. De uitslag wordt dan pas in de zomervakantie 
bekendgemaakt. Ook eventuele herkansingen vinden dan in de zomervakantie plaats. Sowieso mag je 
pas herkansen als je het volledige examen hebt voltooid.  

• Indien het nodig is om een leerling te laten slagen dan mag één vak, behalve Nederlands, buiten 
beschouwing gelaten worden. Dit betekent wel dat de leerling eerst het volledige examen dient af te 
leggen. Ook komt het cijfer van het vak dat buiten beschouwing wordt gelaten wel op de cijferlijst. 

  

Dit is de huidige stand van zaken. We zijn ons ervan bewust dat er nog steeds aanvullende maatregelen 
kunnen komen. We houden u/je hier zo goed mogelijk van op de hoogte. 
 

R. Koopmans, examensecretaris 
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Nieuwe studiekeuze activiteit: de alumnimiddag 
Met de versoepelingen kunnen LOB-activiteiten als open dagen en info-avonden steeds vaker doorgang 
vinden. Toch blijken onze leerlingen de gang richting mbo nog altijd lastig te vinden. Daarom is de werk-
groep LOB gestart met een nieuwe activiteit: de Alumni-middag. Hieronder de mail die leerlingen leerjaar 
3 en 4 hebben ontvangen. 

Maandagmiddag 21 februari is er een LOB-activiteit voor iedereen 
die een keuze moet maken voor een vervolgopleiding. Alumni is een 
Latijns woord en betekent 'afgestudeerden'. Deze middag geeft een 
mbo-student die zelf op Sprengeloo heeft gezeten een presentatie 

over de opleiding die hij/zij doet. Je kunt hem of haar alles vragen over de opleiding, de mbo-school, het 
mbo in het algemeen én de overstap van Sprengeloo naar het mbo! Kortom, een echte LOB-activiteit die 
je kunt gebruiken voor je Loopbaandossier!  
 

Waarom meedoen? 

• In leerjaar 3 en 4 moet je een aantal LOB-activiteiten doen en verwerken in je Loopbaandossier. Deze 
activiteit komt naar je toe! Hoe makkelijk wil je het hebben?! 

• Je wilt weten hoe de overstap is van Sprengeloo naar het mbo. Is mbo heel anders? Wat wordt er van 
je verwacht? 

• Er wordt een opleiding gepresenteerd die je interessant vindt en waar je meer over wilt weten. 

• Het is op dit moment vanwege corona lastig om voorlichtingen en keuze-evenementen te vinden en te 
bezoeken, maar je hebt wel vragen over het mbo en/of opleidingen! 

 

Wie komen er? 

• een oud VeVa-student, nu werkzaam bij Defensie 

• een student Onderwijsassistent (Deltion, Zwolle) 

• een student bedrijfsleider dierverzorging (Aeres, Barneveld) 

• een student Sport & Bewegen (Aventus, Apeldoorn + CIOS, Arnhem) 
 

Geef je op! 
Je mentor vertelt deze week iets over de alumnimiddag. Ben je direct enthousiast geef je dan meteen op 
bij je mentor! Je kunt je opgeven voor één of twee voorlichtingen, maar vol=vol! Als je iets meer bedenk-
tijd nodig hebt, kun je mij mailen. Geef je wel uiterlijk woensdag 16 februari op. Mail je naam en klas en 
de voorlichting(en) die je wilt bezoeken Ik maak een indeling en nodig je uit via Somtoday! 
 
Spelregels 
Om aan de Alumnimiddag deel te nemen hebben we een aantal voorwaarden opgesteld die we voor het 
gemak spelregels noemen. Lees deze aandachtig door! 
 

Meld je van tevoren aan 
Je kunt niet zomaar binnenlopen. Aanmelden gaat voorlopig nog even via de mail. Stuur deze naar 
n.zintel@sprengeloo.nl met je naam en klas en vermeld en voor welke alumnimiddag jij je wilt aanmel-
den. We werken aan een aanmelding via Somtoday. Je meldt je natuurlijk alleen aan voor presentaties 
over opleidingen waarin jij geïnteresseerd bent. Er kunnen maximaal 25 leerlingen deelnemen en vol=vol! 
Er wordt presentie bijgehouden, dus aanmelden = aanwezig zijn.  
 

Bereid je voor 
Zoals bij iedere LOB-activiteit geldt de Gouden 1-2-3 van LOB: voorbereiden-uitvoeren-vastleggen. Bereid 
je voor door vragen te bedenken. Wat wil jij te weten komen over de opleiding?  
 

Verwerk je bevindingen 
Schrijf kort op wat je te weten bent gekomen en upload dit verslag in je Loopbaandossier. 
 

Werk gemiste lesstof bij 
De alumnimiddag begint om 15.00 uur. Het kan zijn dat je dan nog les hebt. Jij bent zelf verantwoordelijk 
om gemiste lesstof en/of toetsen in te halen. Natuurlijk kun je jouw vakdocent vragen om hulp. 
Hoe lang de presentatie en het beantwoorden van vragen duurt weten we nog niet precies, maar we gaan 
uit van een half uur. Houd er rekening mee dat dit dus kan uitlopen! 
 
Dhr. N. Zintel, decaan 

mailto:n.zintel@sprengeloo.nl


5 

 

 

 

Vanuit het verzuimcoördinaat 
Bij de verzuimdesk was het de afgelopen tijd een drukte van belang. Dit had te 
maken met covid-19 en de introductie van Somtoday; twee pittige klussen. 
Tijdens deze periode is duidelijk geworden dat een proces rondom o.a. ziek-
melding niet liep zoals bedacht was. Hier is op ingesprongen en ik hoop met dit 
stukje wat ruis te kunnen weghalen. 

Zodra er op de verzuimdesk een ziekmelding binnenkomt, wordt deze verwerkt in Somtoday op lesuur 0 
en wordt deze melding nog niet afgehandeld. Reden hiervoor is: als van tevoren aangegeven wordt dat 
uw kind ziek is in Somtoday en een docent meldt uw kind present, omdat er onderwijs op afstand gevolgd 
wordt, dan stopt de melding in de verzuimstaat van uw kind. De ziekmelding is dan afgehandeld en loopt 
niet automatisch verder door.  
Vervolgens kan een andere docent uw kind absent melden. Dan ontstaat er op het verzuimcoördinaat 
onduidelijkheid of uw kind er nu wel is of niet. Hierin kunnen uw kind en u verkeerd benaderd worden. 
 

Door op lesuur 0 de ziekmelding te plaatsen kan deze melding niet afgesloten worden door een docent. 
Dit maakt het voor het verzuimcoördinaat inzichtelijker en uw kind en u worden dan niet verkeerd 
benaderd.  
Zodra er bij ons een betermelding komt, wordt de ziekmelding afgesloten en achteraf wordt het ontstane 
verzuim aangepast. Dit betekent dat er altijd een betermelding doorgegeven moet worden. Dit kan 
telefonisch 055-3575312, via de mail verzuim@sprengeloo.nl of uw kind meldt zich weer beter bij de 
verzuimdesk. Dit geldt voornamelijk bij het invoeren van code Z, C en Q in de verzuimstaat van uw kind. 
Wat niet verandert is: als u uw kind ziekmeldt we hierover elke dag een contactmoment hebben.  
 
dhr. A. Streppel, verzuimcoördinator 
 
 

mailto:verzuim@sprengeloo.nl

