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OPDC-NIEUWSBRIEF nummer 4, februari 2023 

 

Goedendag, in deze nieuwsbrief staan de volgende onderwerpen : 

1. Nieuw rooster per 06-03-2023 

2. Symbiose leerjaar 2 

3. Jaarplanning tot de meivakantie 

 

De dagen worden langzamerhand langer. We merken dit goed wanneer we ’s morgens de 

leerlingen verwelkomen en zij in het licht aan komen fietsen of lopen vanaf de bushalte. 

Nog één week en dan hebben we voorjaarsvakantie waar we hopelijk een aantal dagen 

kunnen genieten van  het zachte voorjaarsweer.  

 

1. Nieuw rooster per 06-03-2023 

Na de voorjaarsvakantie starten wij met een nieuw rooster. Zoals u al eerder heeft kunnen 

lezen is één van onze wiskundedocenten, Kenneth Simson, langdurig uitgevallen. Voor de 

vervanging van onze eerder vertrokken gymdocent hebben wij helaas ook nog niemand 

kunnen vinden. Daarnaast heeft Sietske Jongerius (mentor van klas 1A) besloten op zoek 

te gaan naar een baan die beter bij haar past. Dit alles maakt dat wij samen met het team 

hebben gezocht naar een zo goed mogelijke oplossing om al onze leerlingen te kunnen 

blijven voorzien van goed onderwijs.  

We hebben een aantal opties besproken, waaronder een vierdaagse lesweek voor alle 

leerlingen en het opdelen van klassen. We hebben ervoor gekozen om klas 2A op te delen 

en de leerlingen te verdelen over klas 2B en 2C. De ouders van de leerlingen in klas 2A 

zijn hier reeds telefonisch over geïnformeerd. Hiermee worden klas 2B en 2C groter, in 

deze klassen zitten 19 en 20 leerlingen. We vinden dit een passende oplossing, omdat de 

leerlingen die in leerjaar 2 zitten hierdoor goed kunnen oefenen voor de overstap die zij 

straks moeten maken naar een grotere klas in leerjaar 3. Door het wegvallen van een klas, 

ontstaan er lesuren bij docenten die zij dan kunnen invullen bij andere klassen.  

Tijs Hermans wordt de nieuwe mentor voor klas 1A.  

We zijn erg blij met ons team van docenten, ondersteunend personeel en Vitree 

medewerkers. Door hun flexibiliteit en bereidheid om andere lessen erbij te geven kunnen 

wij alle leerlingen voorzien van kwalitatief goed onderwijs.  

Het rooster gaat in na de voorjaarsvakantie op maandag 6 maart, uw kind ontvangt het 

rooster in de loop van volgende week. Per 6 maart starten we met een vierkant rooster, 

dat houdt in dat dat de leerlingen afsluiten bij de mentor en direct hun (evt.) problemen 

kunnen oplossen. 

Om het team de ruimte te geven voor de mentoroverdracht en om de lessen voor te 

bereiden voor verschillende niveaus en de grotere groepen in leerjaar 2 zijn alle 

leerlingen maandag 20 februari vrij.  

Tijs zal met klas 2A een moment plannen om afscheid te nemen. Dit doet hij zodra alle 

leerlingen terug zijn van symbiose. 
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2. Symbiose leerjaar 2 

De meeste leerlingen van leerjaar 2 hebben hun symbiose afgerond. Sommige leerlingen 

moeten nog een aantal weken meelopen, omdat ze later zijn gestart en anderen hebben 

een verlengde symbiose gekregen. De VO-scholen gaan, wat zij hebben gezien en 

ervaren, intern bespreken. Deze bevindingen koppelen ze in de aankomende weken aan 

ons terug. Op donderdag 30 maart zullen de mentoren deze bevindingen tijdens het 

rapportgesprek met u delen. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.  

In de weken die daarop volgen zullen wij samen met de leerlingen werken aan de doelen 

die zij vanuit de VO-scholen hebben meegekregen. Als uw kind geen positief advies krijgt 

om over te stappen naar leerjaar 3, wordt met u, uw kind en de VO-school van inschrijving 

gezocht naar een passend ander traject. 

 

3. Jaarplanning tot de meivakantie 

 

Datum  Activiteit 

20-02-2023 Alle leerlingen vrij, docenten passen hun lessen aan de grotere 

groepen en verschillende niveaus in leerjaar 2 aan. 

27-02 t/m  

03-03 

Voorjaarsvakantie 

13-03 t/m 17-03 Verkort rooster vanwege de rapportvergaderingen, les tot 12.45 u 

20-03 t/m 24-03 Ontwikkelweek met sportdag, coaching gesprekken en 

presentaties: programma volgt nog 

23-03 Beroepenfeest van Almere On Stage voor de leerlingen uit 

leerjaar 2 

30-03 Oudermiddag en –avond  

07-04 t/m 10-04 Goede vrijdag en Tweede Paasdag: leerlingen vrij 

24-04 t/m 05-05 Meivakantie 
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