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van de directeur… 

 

Hier is dan de laatste nieuwsbrief van het 

schooljaar 2019-2020. Als ik terugblik op de 

afgelopen periode was het een bijzonder 

jaar en een rare tijd: Corona of Covid-19? Ik 

had er nog nooit van gehoord en ik had ook 

niet stilgestaan bij het feit dat onderwijs op 

school geven even niet aan de orde was. 

Afstandsonderwijs moest worden ingevoerd 

en de school op 1 ½ meter worden 

ingericht…. Wat een gedoe… De leerlingen 

en de docenten communiceerden digitaal 

met elkaar. On-line lessen, challenges, 

instuctievideo’s en de contacten via teams 

met de mentor. Wat was ik blij toen ik de 

leerlingen weer mocht begroeten na 1 juni 

en wat fijn dat er met ingang van 1 juli 

meer versoepelingen doorgevoerd werden. 

Persoonlijk vond ik het een hele grote 

verantwoordelijkheid om telkens weer de 

“juiste” beslissing te nemen. Wij als school 

hebben zo goed mogelijk geprobeerd om 

telkens weer te schakelen naar de nieuwe 

RIVM regels. Persoonlijk contact en de 

relatie in stand houden met de leerling en 

met u als ouder/verzorger was onze 

grootste prioriteit.  

We zijn aan het einde gekomen van het 

schooljaar. Ik wens jullie allemaal een hele 

goede zomer, houd de 1 ½ meter afstand 

tussen volwassenen (gelukkig niet meer 

voor de jongeren onderling). 

Ik bedank alle ouders/verzorgers en de 

leerlingen van klas 4 voor het feit dat zij 

gekozen hebben voor onze school en ik 

wens jullie een fijne toekomst. 

Voor de ouders/verzorgers en leerlingen van 

klas 1 t/m 3: tot ziens in augustus. 

Geniet van de zomer. 

 

Janine Klein Willink, directeur 
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2 juni: Coronaproof naar school 
 
We waren voorbereid…….1 ½ meter, veel desinfectie, klein groepen, geen pauze…..maar we 

mochten onze leerlingen in elk geval weer ‘live’ zien.  

 

 
 

  

 

Tijn was super blij met mevrouw Topper 
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Geslaagd !! 
 

 

vmbo-b 57 van de 59 leerlingen zijn geslaagd. - Slagingspercentage: 97%.  

vmbo-k 111 van de 112 leerlingen zijn geslaagd. - Slagingspercentage: 98%.  

vmbo-gl 6 van de 6 leerlingen zijn geslaagd. - Slagingspercentage: 100%.  

vmbo-tl 32 van de 32 leerlingen zijn geslaagd. - Slagingspercentage: 100%. 

 

Drie derdejaarsleerlingen van OBC Huissen hebben vervroegd examen in een vak/profiel gedaan 

en zijn hiervoor allemaal geslaagd!! Leerlingen Lotte en Siebe zijn geslaagd voor het vak 

wiskunde op het niveau basisberoepsgerichte leerweg (BBL) en kaderberoepsgerichte leerweg 

(KBL). Leerling Ruud is zelfs geslaagd voor het profiel Produceren, Installeren, Energie (PIE) op 

kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) niveau. Wat een topprestaties! 

 

 

 

 



 

Corona en het nieuwe schooljaar….hoe nu verder? 

Protocol na 1 juli 2020 

De belangrijkste punten uit het protocol ‘volledig openen voortgezet onderwijs’:  

 

1. De anderhalve meter-regel tussen leerlingen vervalt in het voortgezet onderwijs. Dit 

geldt ook voor leerlingen in het VO die 18 jaar of ouder zijn.Tussen onderwijspersoneel 

en leerlingen, en tussen onderwijspersoneel onderling blijft de 1,5 meter afstand wel 

gehandhaafd. 

2. Als het handhaven van de 1,5 meter afstand niet mogelijk blijkt (bij 

bewegingsonderwijs, handvaardigheid, techniek etc.) kan van de 1,5 afstand worden 

afgeweken. Dit is een – door het RIVM toegestane - afwijking van de landelijke 

maatregelen. Bij de vakken waar dit van toepassing is, gaan het betreffende 

onderwijspersoneel en de schoolleiding met elkaar in overleg. 

3. Scholen moeten triage strikt toepassen bij hun ‘gasten’, dus geen leerlingen of 

personeel, maar ouders/verzorgers en andere volwassenen. In het protocol staat een 

link naar de pagina van het RIVM hierover. 

4. De capaciteit in het openbaar vervoer zal per 1 juli toenemen. Niettemin blijft ook na de 

vakantie de vraag aan leerlingen om zoveel mogelijk met eigen vervoer naar school te 

komen. Advies is om over het gebruik van OV tijdig afspraken met de regionale 

vervoerder te maken. Uitgezonderd zijn scholen met minder dan 100 leerlingen die per 

dag van en naar school reizen met het OV. Meldt dat wel bij de regionale vervoerders. 

Hiervoor is een apart ‘afsprakenkader veilig vervoer VO’ gemaakt. 

 

In de bijlage het protocol waarin u ook kunt lezen hoe te handelen bij klachten. 
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Hoera….het diploma is binnen!!! 

Anders dan anders is deze diploma uitreiking…….maar niet minder feestelijk. 
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Vakantierooster schooljaar 2020 – 2021 

 

Herfstvakantie: 19 oktober t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie: 15 t/m 19 februari 2021 

2e Paasdag: maandag 5 april 2021 

Meivakantie: 26 april t/m 7 mei 2021 

Hemelvaart: 13 en 14 mei 2021 

2e Pinksterdag: 24 mei 2021 

Zomervakantie: 19 juli t/m 27 augustus 2021 

 

 

Let op: de zomervakantie van de regio Zuid valt in schooljaar 2020-2021 van 26 juli t/m 3 september. In 

verband met de Nijmeegse vierdaagse is de zomervakantie bij o.a. de scholen van de Scholengroep Over- 

en Midden Betuwe een week vervroegd!! Houd hier rekening mee met uw vakantieplanning. 

De meest actuele vakantieplaning en vrije dagen vind u op onze website: www.obc-huissen.nl 

       Vakantie buiten de schoolvakanties om moet worden aangevraagd bij de locatie directeur. 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vakanties2020.nl%2Fwanneer-begint-de-zomervakantie-in-2020%2F&psig=AOvVaw0Ng7UtzJepoN4zWk4IacYS&ust=1593695832027000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPitsMmRrOoCFQAAAAAdAAAAABAE


 

 

We nemen afscheid 
van….. 
 

Dhr. Evers (D&P) 

Mw. Solkema (Duits) 

Mw. Sliker (Duits) 

Mw. Croes (Engels) 

Mw. Uijlenbroek (Nederlands) 

Dhr. Awater (ambulant begeleider cluster 2) 

 

 

 

 

  
  

Info nieuwe schooljaar 

 

In de week vóór de eerste schooldag 

ontvangt u de informatie over de start van 

het nieuwe schooljaar. 

Kalender 
 

 

 

 

13 juli t/m 23 augustus: zomervakantie 

24 augustus: eerste schooldag leerjaar 1, 2 en 3 

25 augustus: eerste schooldag leerjaar 4 

 

 

Wij wensen u een fijne  
vakantie 
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