
 

Maandbrief - februari 2021

Beste ouders/verzorgers van leerlingen van De Ring van Putten, 

Volgende maand is het een jaar geleden dat de eerste lockdown startte. Sinds die tijd hebben scholen in 

Nederland onder telkens wisselende omstandigheden en rekening houdend met steeds andere 

voorwaarden onderwijs moeten verzorgen. Hoewel onze leerlingen en hun ouders en docenten hebben 

laten zien dat zij een groot aanpassingsvermogen hebben, hoopt iedereen dat wij de coronaperiode zo snel 

mogelijk achter ons kunnen laten en terug kunnen keren naar ‘normaal’.

Deze week werd duidelijk dat middelbare scholen in ieder geval tot en met de voorjaarsvakantie onderwijs 

op afstand moeten geven -met uitzondering van het onderwijs aan de examenklassen. Dat betekent dat wij 

ook de komende tijd op een aangepaste manier moeten werken. Onder alle betrokkenen bij het onderwijs 

zijn begrijpelijke zorgen over het effect hiervan op de vorderingen van de leerlingen. Over hoe hiermee 

landelijk (bijvoorbeeld met betrekking tot de eindexamens) en op schoolniveau wordt omgegaan, zullen wij u 

op de hoogte houden. Dat doen wij onder andere in deze maandbrief, die -jammer genoeg- voornamelijk in 

het teken staat van onderwijs in coronatijd.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman, 

rector

 

 ZATERDAG 6 FEB. DE RING LIVE !

 

https://www.deringvanputten.nl/groep7en8/kom-je-ook/open-huis/


Vakantieschema & agenda

Link naar de agenda

Voorjaarsvakantie 

Goede Vrijdag 

Tweede Paasdag 

Koningsdag 

Meivakantie 

Pinksteren 

Zomervakantie

ma 22 februari 2021 t/m vr 26 februari 2021 

vr 2 april 2021 

ma 5 april 2021 

di 27 april 2021 

ma 3 mei 2021 t/m vr 14 mei 2021 (incl. bevrijdingsdag op 5 mei & 

Hemelvaartsdag) 

ma 24 mei 2021 

ma 19 juli 2021 t/m vr 27 augustus 2021

 

KLIK HIER VOOR HET VAKANTIESCHEMA 2021-2022

 

Verlengde lockdown: onderwijs op afstand duurt 

voort

 

Afgelopen dinsdagavond werd duidelijk dat 

middelbare scholen in ieder geval tot en met de 

voorjaarsvakantie vanwege de verlengde lockdown 

gesloten moeten blijven.

De norm blijft zolang de schoolsluiting van kracht is, dat 

er ‘les op afstand’ wordt gegeven. Er geldt voor een 

beperkt aantal leerlingen een uitzondering op deze norm. 

Voor De Ring van Putten betekent dit dat de 

examenleerlingen volgens hun gebruikelijke lesrooster 

op school les volgen. De overige leerlingen volgen thuis 

online lessen volgens het rooster.

http://www.deringvanputten.nl/schoolinformatie/agenda/
https://www.deringvanputten.nl/leerlingen/lestijden-en-roosters/vakanties/


 

 

 

Eindexamen en de coronacrisis

In de planning van de afname van de eindexamens en 

het aantal herkansingen zijn door de overheid 

aanpassingen gedaan. Onze examenleerlingen en hun 

ouders/verzorgers zijn hierover inmiddels 

geïnformeerd.

Net als bij toetsweek 1 heeft de schoolleiding ook na 

toetsweek 2 besloten de examenkandidaten en de 

voorexamenleerlingen een extra herkansing te bieden 

voor hun schoolexamens of examendossiertoetsen. 

De afgelopen tijd heeft de school via externe docenten 

extra examentrainingen georganiseerd en zij bereidt zich voor op een uitbreiding hiervan.

Vanuit verschillende organisaties in het land is bij de minister van Onderwijs aangedrongen op verdere aanpassingen in 

het eindexamen. Denk hierbij aan leerlingenvakbond LAKS en de VO-raad. De minister is met de branche in gesprek 

en zal naar verwachting voor de voorjaarsvakantie met een reactie komen.

 



Toetsen, bevorderen en plaatsen

Indien de scholen ook na de voorjaarsvakantie gesloten zullen zijn, zal ook onze school moeten 

vaststellen hoe zij omgaat met het bevorderen van leerlingen, omdat de gebruikelijke manier van 

werken dan waarschijnlijk onvoldoende toe te passen is.

Dit geldt ook voor de leerlingen die nu voor de profielkeuze voor het volgende schooljaar staan. Hun 

cijfergemiddelden zijn gebaseerd op een beperkt aantal toetsen en zijn zo mogelijk maar beperkt 

representatief. Daarom past onze school in de niet-examenklassen nu ‘formatief evalueren’ toe. Zo worden 

de vorderingen van de leerlingen in beeld gebracht zonder er een cijfer aan toe te kennen. Dit kan ook in 

onlinelessen en gebeurt bijvoorbeeld tijdens het overhoren van huiswerk, of naar aanleiding van ingeleverd 

werk. Afhankelijk van het verloop van het schooljaar kan de school deze manier van evalueren verder 

uitbreiden en niet alleen voor de profielkeuze gebruiken, maar ook om vast te stellen of eventuele extra 

ondersteuning van leerlingen en/of klassen noodzakelijk is en het betrekken bij het kansrijk plaatsen en 

bevorderen.

 

Toestemmingsformulier AVG

De registratie rondom de wet op de privacy (AVG) voeren wij voortaan digitaal uit. Ouders ontvangen (met 

uitzondering van die van de examenleerlingen) volgende week een bericht in het ouderportaal voor het 

invullen van het toestemmingsformulier AVG. Hier kunnen zij wel of geen toestemming geven voor het 

gebruik van foto's e.d. 

 

Voorexamenklassen weer even op school

De afgelopen week hebben de leerlingen uit de voorexamenklassen een aantal toetsen op school 

gemaakt. Het ging om toetsen die deel uitmaken van het ‘examendossier’. Vwo-leerlingen leggen 

overigens in de vierde klas al een aantal van zulke toetsen af.

Veel leerlingen vonden het leuk om voor het eerst sinds anderhalve maand weer even op school te zijn en 

hun klasgenoten te zien -dat er ook toetsen gemaakt moesten worden, namen zij voor lief.

 

 

Nationaal Programma Onderwijs na Corona



De heer Slob, de minister met onderwijs in zijn portefeuille, heeft aangekondigd een ‘Nationaal 

Programma Onderwijs na Corona’ te gaan opzetten.

Dit doet hij om de effecten van COVID-19 ook op de lange termijn op te vangen. Hij schrijft hierover in zijn 

brief aan de Tweede Kamer van 22 januari jl.:

Het gaat om een onderwijsbreed programma, waarin maatregelen worden getroffen voor het terugdringen 

van achterstanden voor leerlingen in het po, v(s)o en studenten in het mbo en ho.

Het uitgangspunt hierbij is dat leerlingen niet de dupe mogen worden van de coronacrisis en niet blijvend 

last mogen houden van de achterstanden die zij in deze periode kunnen oplopen.

Hij kondigt aan dat voor de maatregelen die nodig zijn om dit te bereiken meerjarig geld vrijgemaakt zal 

worden. Scholen kunnen hiervan nu al gedeeltelijk gebruik maken, maar er zullen ook nieuwe initiatieven 

komen.

 

De Ring Live 

De scholen in Nederland zijn gesloten. Hoe kunnen basisschoolleerlingen zich nu oriënteren op hun 

overstap naar de middelbare school?

Scholengemeenschap De Ring van Putten heeft de oplossing:    Bezoek op zaterdagochtend De Ring Live ! 

6 februari het Open Huis van De Ring van Putten gewoon vanuit huis. Een coronaproof Open Huis dus!

 Het Open Huis van De Ring gaat dóór!

Op zaterdagochtend 6 februari ontvangt De Ring alle leerlingen uit groep 7 en 8 en hun ouders in 

een rechtstreeks programma dat   via de website wordt uitgezonden: De Ring Live! Dit interactieve 

programma begint om     De bezoekers krijgen informatie over De 11 uur en  duurt ongeveer 45 minuten.

Ring en zij kunnen meedoen aan een online les. Bovendien biedt de school de mogelijkheid om in een 

persoonlijk gesprek nader kennis te maken en vragen aan de school te stellen.

Geïnteresseerden die het liveprogramma hebben gemist, kunnen het elk moment terugkijken.

 Kom je ook?

De Ring Live is op zaterdag 6 februari  hier  te zien. 

Leerlingen die willen meedoen aan de interactieve online les moeten hun telefoon bij de hand houden.

 Virtual tour

Kun jij ook niet wachten tot 6 februari? Doe dan nù al de virtual tour van onze school. Je kunt het gebouw 

verkennen, filmpjes kijken, veel informatie vinden en meedoen aan een prijsvraag!   De virtual tour vind je hier

 .

 

GRAAG TOT ZIENS OP ZATERDAG 6 FEBRUARI 2021!

https://www.deringvanputten.nl/groep7en8/kom-je-ook/open-huis/
https://www.deringvanputten.nl/groep7en8/kom-je-ook/open-huis/
https://www.deringvanputten.nl/groep7en8/kom-je-ook/virtual-tour/
https://www.deringvanputten.nl/groep7en8/kom-je-ook/virtual-tour/


 

 

Pre-university: eerste deelnemers vanuit De Ring 

  van Putten

Leerlingen uit 66 en 56 toegelaten tot Leidse en Rotterdamse pre-university programma's 

Jawed Azim (klas 66) is geselecteerd om deel te nemen aan de Pre-University Classes van Universiteit 

Leiden. Hij zal de komende weken de Philosophy Class volgen. 

Savannah Bestman, Linde Hartgerink en Lisa Schuyer, allen leerling in 56, zijn toegelaten tot het 

Engelstalige pre-university programma van het Erasmus University College in Rotterdam. Gedurende de 

2021 editie van dit EUCjr programma volgen ze gedurende 8 dagen in februari, maart en april colleges en 

workshops. Zo nemen ze alvast een kijkje in het leven als student in het algemeen en aan het Erasmus 

University College in het bijzonder. 

Wij zijn heel trots op onze leerlingen! Alle vier gefeliciteerd en veel succes! 

Meer informatie over het EUCjr is te vinden op https://www.eur.nl/en/euc/meet-us/eucjr. 

Voor meer informatie over pre-university programma's voor leerlingen van 46 en 56 op onze school, in 

Leiden, Delft en Rotterdam kunt u zich wenden tot mevrouw Willemstijn en meneer Thijssen, onze pre-

university coördinatoren.

http://www.eur.nl/en/euc/meet-us/eucjr


Bij de opdracht 'haunted house' moesten 

leerlingen een spookachtig of sprookjesachtig huis 

tekenen waarin ze allerlei van tevoren geoefende 

structuren moesten verwerken. 

Djamal, Lodi en Jadyn uit de brugklas hadden voor 

deze opdracht alledrie een 10!

 

 

Drie tienen



 

 



 

 

Telefonisch contact: 

0181-457144

Contact via e-mail: 

info@deringvanputten.nl

Bezoekadres: 

Groenewoudlaan 25 

3201 LP Spijkenisse

Postadres: 

Postbus 175 

3200 AD Spijkenisse 
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