
 

Maandbrief - januari 2021

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

Namens de medewerkers van De Ring van Putten wens ik al onze leerlingen en hun familie een gelukkig en 

gezond 2021 toe! 

In de periode tussen de maandbrieven van december en januari viel de kerstvakantie, zodat de maanbrief 

van januari een korte is. Hierin gaat het over online onderwijs en over een aangepast Open Huis.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman, 

rector

 

    

 Vakantieschema & agenda

Link naar de agenda

Voorjaarsvakantie 

Goede Vrijdag 

Tweede Paasdag 

ma 22 februari 2021 t/m vr 26 februari 2021 

vr 2 april 2021 

ma 5 april 2021 

http://www.deringvanputten.nl/schoolinformatie/agenda/


Koningsdag 

Meivakantie 

Pinksteren 

Zomervakantie

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

 

Hybride onderwijs?

Net als op alle middelbare scholen in Nederland houdt De Ring van Putten tijdens deze 

lockdownperiode een ‘hybride’ manier van werken aan: een combinatie van online les en les op 

school. 

De norm is dat er online wordt lesgegeven. 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. 

Bij de voorbereiding op het online lesgeven heeft de school gebruikgemaakt van de ervaringen die 

zij heeft opgedaan tijdens de vorige periode van thuisonderwijs. De eerste reacties die de school 

heeft ontvangen van leerlingen, ouders en docenten geven aan dat er minder opstartproblemen, 

technische storingen en onduidelijkheden zijn dan in het voorjaar. Desalniettemin hopen wij dat wij 

snel weer terug kunnen keren naar fysiek onderwijs op school voor alle leerlingen. 

Voor vragen of opmerkingen over het online lesgeven kunt u terecht bij de coach van uw kind.

  In dit artikel staan tips voor ouders hoe om te gaan met tieners en thuisonderwijs.

https://www.deringvanputten.nl/leerlingen/lestijden-en-roosters/vakanties/
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Dagelijks-leven/Tieners-motiveren-voor-thuisonderwijs?utm_medium=email


 

 

Online afspraken met de school

Heeft u een afspraak voor een (COL-)gesprek met de coach van uw kind? Deze zal online 

plaatsvinden. 

De school werkt hierbij met MS-teams. De coach kan u via uw eigen account of dat van uw kind 

uitnodigen voor een gesprek.

 

Uniek: de virtual tour van 

De Ring van Putten

Na de kerstvakantie gaan leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool naar de open dag van de 

middelbare scholen. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen wij deze leerlingen niet op de gebruikelijke 

manier ontvangen. Daarom is er vanaf vandaag de Virtual Tour van De Ring van Putten: ons Open 

huis, bij jou thuis! 

Dit is een online bezoek aan onze school. Leerlingen van de basisschool kunnen -virtueel en 

interactief- zèlf De Ring ontdekken. Zij kunnen niet alleen door het gebouw ‘rondlopen’, maar er zijn 

ook tekstjes en filmpjes met toelichtingen. Na een ècht bezoek aan onze school is de Virtual Tour 

de beste manier om De Ring te ontdekken. 



De school biedt onze leerlingen een aantal extra 

trainingen aan op zaterdagen. Deze vinden op 

onze school plaats. 

De leerlingen die zich hebben aangemeld, 

hebben hierover in de kerstvakantie informatie 

ontvangen. De trainingen voor de 

examenklassen gaan door volgens de 

oorspronkelijke planning: zaterdag 9 en 16 

januari 2021. De trainingen voor de overige 

klassen zijn verplaatst naar: zaterdag 23 en 30 

januari 2021.

 

U bent ook van harte uitgenodigd een kijkje te nemen. Ga hiervoor naar: deringvanputten.virtualtour.

 . Dit werkt het beste op een PC. nu

Naast de Virtual Tour bereiden wij ons ook voor op aangepaste activiteiten op zaterdag 6 februari, 

de dag waarop het Open Huis van De Ring plaatsvindt.

 

Extra (examen)trainingen

http://deringvanputten.virtualtour.nu
http://deringvanputten.virtualtour.nu


 

 

Toetsweek 2 

Voor alle klassen geldt dat er in deze periode wordt toegewerkt naar toetsweek 2. De planning van 

toetsweek 2 blijft voor de examenklassen ongewijzigd: 18 t/m 25 januari. De niet-examenklassen 

hebben dan les. De planning van toetsweek 2 voor de overige klassen is aangepast: deze start op 1 

februari. De examenklassen hebben dan les.

 



 



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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