
 

Maandbrief - juli 2020

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

De afgelopen maanden bent u via ‘coronaberichten’ door de school op de hoogte gehouden van alle 

ontwikkelingen. En dat waren veel ontwikkelingen, want net als in veel andere sectoren, heeft De Ring op 

veel gebieden zijn manier van werken moeten aanpassen.

Nu wij voorzichtig weer terug gaan naar ‘normaal’ is het ook weer tijd voor de bekende maandbrief. Het is 

meteen de laatste van dit schooljaar.

U ontvangt deze maandbrief in de laatste lesweek. De week van 13 tot en met 17 juli staat in het teken van 

allerlei organisatorische zaken. In tegenstelling tot afgelopen jaren zijn er die week niet veel activiteiten voor 

leerlingen. De jaarlijkse excursies of schoolreizen kunnen helaas niet doorgaan.

Voor onze leerlingen en hun ouders/verzorgers en voor de medewerkers van de school komt een einde aan 

een onwerkelijk schooljaar. Zoals het er nu naar uitziet, zal ook het komende schooljaar op verschillende 

gebieden anders dan anders zijn. In deze maandbrief leest u er alvast iets meer over.

De ouders/verzorgers van de leerlingen die hun diploma hebben behaald en hun periode op onze school 

hebben afgerond, dank ik voor het vertrouwen dat zij in De Ring van Putten hebben gehad. Ik wens onze 

gediplomeerden heel veel succes toe bij hun volgende stappen!

Voor alle betrokkenen bij de school geldt: namens de medewerkers van De Ring van Putten wens ik u en uw 

gezin een heel mooie zomer toe.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman

https://www.facebook.com/DeRingvanPutten
https://twitter.com/ringvanputten1
https://www.instagram.com/osgderingvanputten/
https://www.youtube.com/user/ringvanputtentv
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Zomervakantie

ma 20  juli 2020 t/m vr 28 augustus 2020Zomervakantie

 

    

 Agenda & vakantieschema

Link naar agenda

 

De eindexamens

Toen duidelijk werd dat de landelijke eindexamens niet zouden doorgaan, brak voor de examenkandidaten 

en hun ouders/verzorgers een onzekere tijd aan: wat zou dit betekenen voor hun diplomering?

Gelukkig werd al snel duidelijk hoe de scholen met deze situatie moesten omgaan en wat er van de 

leerlingen werd verwacht. Door het landelijk instellen van ‘resultaatverbeteringstoetsen’ konden leerlingen 

die na het afronden van hun schoolexamens nog niet geslaagd waren via herkansingen alsnog slagen. 

Bovendien konden geslaagde leerlingen via deze toetsen hun cijfers verbeteren.

Uiteindelijk heeft dit geleid tot mooie slagingspercentages. Op de mavo-afdeling is 98% van de leerlingen 

geslaagd, op de havo-afdeling is ook 98% geslaagd en het slagingspercentage op de vwo-afdeling is 100%.

Vanwege de coronamaatregelen konden de diploma-uitreikingen niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. 

Iedere afdeling heeft hier op haar eigen wijze vorm aan gegeven. De afgelopen week hebben coaches en 

docenten op feestelijke wijze het diploma aan de geslaagden overhandigd.

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


 

 

Coronamaatregelen in het nieuwe schooljaar

De coronamaatregelen waarmee scholen rekening moeten houden, zijn met ingang van 1 juli jl. versoepeld. 

Wij hebben u eerder verteld dat wij ons onderwijs voor de laatste twee schoolweken hierop niet zouden 

aanpassen. Op De Ring was het 1,5 meteronderwijs al relatief volledig: alle leerlingen kwamen iedere dag 

naar school en volgden een lesrooster waarin alle vakken waren opgenomen. Bovendien is het aantal 

lesvrije weken aan het einde van het schooljaar teruggebracht naar één week.

De school is nu bezig met het voorbereiden van de aanpassingen waarmee het komende schooljaar 

rekening gehouden moet worden.

Het uitgangspunt hierbij is dat de school het volledige onderwijsaanbod verzorgt voor alle leerlingen. 

Kortom: hele klassen, volledige lesuren volgens het gebruikelijke rooster en alle keuze-uren. Verder gelden 

er geen beperkingen meer voor het gebruik van de kantine, de kluisjes en de sporthal.

De aanpassingen hebben onder andere te maken met:

• De inmiddels bekende hygiënemaatregelen;

•  thuisblijven indien je (milde) ziekteklachten hebt of indien jij of een van je huisgenoten koorts heeft;

• 1,5 meter afstand aanhouden tussen medewerkers van de school onderling en tussen 

medewerkers en leerlingen;

• vaste routes binnen de school waardoor het eenvoudiger is om afstand te houden;

• eventuele aanpassingen in het (lokalen)rooster waardoor het wisselen van lokalen door docenten 

beperkt wordt;

• het beperken of aanpassen van bijeenkomsten voor volwassenen binnen de school bijvoorbeeld 

informatieavonden voor ouders.

Bij de start van het komende schooljaar zullen onze leerlingen en hun ouders/verzorgers hierover meer 

informatie ontvangen.



 

 

 

Welkom nieuwe brugklassers!

De laatste woensdag voor de zomervakantie is altijd de dag van de grote wisseltruc op de brugklasafdeling. ’

s Ochtends neemt de afdeling afscheid van de huidige eersteklassers: de leerlingen die bevorderd worden 

naar klas 2 zijn dan officieel geen brugsmurf meer. ’s Middags worden de nieuwe brugklassers verwelkomd. 

Zij zitten eigenlijk nog een paar dagen in groep 8, maar het is fijn dat zij voordat de zomervakantie begint, 

kennis kunnen maken met hun klassencoach en medeleerlingen.

 

Het vernieuwde ouderportaal

Vanaf maandag 29 juni is het nieuwe ouderportaal in gebruik. Naast de vertrouwde (Somtoday) informatie 

vindt u er straks ook een overzicht van uw (openstaande) facturen en de verstuurde maandbrieven. Ook 

vindt u hier in het nieuwe schooljaar een instelling om allerlei AVG-zaken te regelen. Het is tevens de 

bedoeling dat in de loop van het nieuwe schooljaar allerlei informatie die nu op de gewone website te vinden 

is, wordt overgeheveld naar het nieuwe ouderportaal, die informatie vindt u straks onder het kopje Info.

 



 

 

Bekijk hier het schema van boeken inleveren 

 op maandag 13 juli  en hoe de nieuwe  

boeken besteld kunnen worden.

 

Boeken inleveren en nieuwe bestellen

 

De Ring van Putten is een oriëntatie-school 

van Unesco

De wereld is voor de huidige mens de afgelopen jaren alleen maar kleiner geworden. Het is steeds 

gemakkelijker en goedkoper geworden om naar alle delen van de wereld af te reizen, al dan niet voor studie 

en/of werk, om overzeese producten te bestellen en om in contact te komen met andere culturen. Dit houdt 

ook in dat men zich meer bewust moet zijn van zijn of haar invloed op deze wereld. Een voorbeeld is de 

toegenomen vliegreizen naar verre bestemmingen: enerzijds is het mooi dat dit soort reizen niet alleen meer 

voorbehouden zijn aan de welgestelde burger, maar anderzijds moet men begrijpen welke invloed men als 

(massa-)toerist heeft in een land met een andere cultuur of welke sporen men nalaat op het gebied van 

duurzaamheid. 

De Ring van Putten houdt zich al jaren bezig met het creëren van dit bewustzijn bij de leerlingen d.m.v. 

internationaliseringsprojecten waarbij leerlingen actief bezig zijn met het leren en accepteren van andere 

culturen en het samenwerken aan projecten met internationale thema’s. De visie van de ‘Nieuwe Ring’ is om 

https://www.deringvanputten.nl/boeken-inleveren-op-9-juli-en-nieuwe-boeken-bestellen/
https://www.deringvanputten.nl/boeken-inleveren-op-9-juli-en-nieuwe-boeken-bestellen/


 

deze internationaliseringsprojecten voort te zetten en de inhoud van deze thema’s op te nemen in het 

dagelijkse curriculum van de diverse vakken. 

UNESCO biedt ons hierbij een kapstok waar wij onze internationaal georiënteerde activiteiten aan kunnen 

ophangen. 

Mevrouw Maxime Hoogstad, coördinator internationalisering

 

NIEUW: stream hypotheekadviseur

Op De Ring van Putten kunnen leerlingen vanaf volgend schooljaar deelnemen aan de stream 

Adviseur Hypothecair Krediet.

 De stream omvat drie cursussen op HBO-niveau, die opleiden tot de landelijk erkende titels ‘Adviseur  

Vermogen’ en ‘Adviseur Hypothecair Krediet’. Gezien de landelijke eisen voor het afnemen van de externe 

examens geldt er een minimale leeftijd van 17,5 jaar bij aanvang van het schooljaar.

Lees hier verder.

 

https://www.deringvanputten.nl/nieuw-stream-hypotheekadviseur/


 

Groot Nissewaard, 7 juli 2020



 

Docent Noël van Bergen (midden) met de twee eerst aangemelde leerlingen Levy Hol (links) en Dex 

Groeneweg  (rechts) uit 5 vwo.

* Dit bericht is in verschillende kranten verschenen.

 

Waarschuwing Blue Whale Challenge

Wij zijn erop geattendeerd dat er in de brugklas een aantal leerlingen is, dat momenteel in de ban is van de 

"Blue Whale Challenge".  .  Dit soort dingen verspreidt zich altijd snel onder Zie voor uitleg deze link

leerlingen.

De Challenge kan verstrekkende gevolgen hebben. In de brugklassen wordt er door de coach met de 

 kinderen over gesproken. We waarschuwen ze  en wijzen hen op de gevaren van dit soort challenges. 

Wellicht kunt u het thuis ook eens bespreken.

https://nos.nl/artikel/2339777-blue-whale-challenge-duikt-weer-op-in-nederland.html


 

 

Medailles voor onderwijspersoneel

Wethouder Wouter Struijk reikte op 11 juni in de hal van osg De Ring van Putten symbolisch medailles uit 

aan alle docenten en ondersteunend personeel van het voortgezet onderwijs in Nissewaard. Rector Jeroen 

Werleman nam de blijken van waardering in ontvangst voor het werk tijdens de sluiting en voor de 

inspanningen om alles goed te laten verlopen, nu de scholen weer open zijn. De docenten en medewerkers 

van alle scholen van het voortgezet onderwijs op Voorne-Putten ontvingen een medaille als dank voor hun 

inzet in de afgelopen weken.



 

 

Gevonden voorwerpen

Er liggen veel gevonden voorwerpen bij de receptie (hoofdingang). Mocht uw kind iets kwijt zijn, is er een 

kans dat het hier te vinden is.

Het gaat met name om gymspullen, -schoenen, jassen, sleutels, etuis en boeken.



 

 

Uitmuntende opdracht van Anouk 

(5 vwo)

Leerlingen van KUBV kregen de opdracht om uit hun favoriete boek een pagina te nemen waar zij een 

illustratie bij moesten maken. Anouk Snel uit 56 heeft naar aanleiding van haar favoriete boek een tekststrip 

gemaakt. Zowel mijnheer Julien als mijnheer Kegge vonden dit werk zo uitzonderlijk goed dat ze van mening 

waren dat los van de 10 die ze hiervoor gekregen heeft, het een plekje in de maandbrief verdiende! Grote 

complimenten Anouk!!!



 

 

Beeldende vorming in coronatijd

Wat werk uit de brugklassen.

We filosoferen over naaktslakken zonder huisje, over gelukkig zijn, over of straf helpt en wat straf is, over 

een hompje bijenwas, paradoxen en wat mooi en wat lelijk is....!

En we praten over Descartes, Nietzsche, Epicurus, Sartre en de Beauvoir en Rousseau!

En dan maken ze óók nog tijd om daarnaast prachtige kunstwerken te maken!

Mevrouw Esther Zuijdgeest



 

 
 

 

 

 

Thuisopdracht Alienating

Thuisopdracht Haunted House



 Thuisopdracht Portret tekenen
Gemaakt door Haylie Ketting (brugklas)

 



 

 

Column Fedin Ekiz, oud-leerling van 

De Ring



 



 



 

 

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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