
 

Maandbrief - juni 2021

Beste ouders/verzorgers, 

Afgelopen maandag waren de laatste examens uit het eerste tijdvak. Op dit moment zijn onze 

examendocenten bezig met nakijken van deze examens. Bovendien zijn zij ‘tweede corrector’ van 

het examenwerk van examenleerlingen van een andere school in Nederland. Kortom: een drukke 

tijd. Dat geldt ook voor de leerlingen die zich voorbereiden op de laatste toetsweek van dit 

schooljaar die op 16 juni start. 

Op maandag 7 juni moeten alle scholen in ons land weer volledig geopend worden. Op De Ring 

gingen alle leerlingen vanaf begin maart al iedere dag in halve klassen naar school. Over de 

veranderingen rondom de volledige heropening heeft u apart informatie ontvangen. 

Naast het afronden van het huidige schooljaar staat deze periode in het teken van het treffen van de 

voorbereidingen voor het schooljaar 2021-2022. In de vorige maandbrief vertelde ik u al over het 

Nationaal Plan Onderwijs. De wijze waarop wij dit gaan invullen, maakt deel uit van deze 

voorbereidingen. 

De volgende maandbrief is de laatste van dit schooljaar. Daarna begint de zomervakantie! 

Met vriendelijke groeten,  

Jeroen Werleman, rector

 

Vakantieschema & agenda



Link naar de agenda

Zomervakantie ma 19 juli 2021 t/m vr 27 augustus 2021

Vakantieschema 2021-2022

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

Tweede Paasdag

 Meivakantie

 

Hemelvaart

Tweede Pinksterdag

Zomervakantie

ma 18 oktober t/m vr 22 oktober 2021

ma 27 december 2021 t/m vr 7 januari 2022

ma 28 februari t/m vr 4 maart 2022

ma 18 april 2022

ma 25 april t/m vr 6 mei 2022 (inclusief Koningsdag 27 april en 

bevrijdingsdag 5 mei)

do 26 t/m vr 27 mei 2022

ma 6 juni 2022

ma 11 juli t/m vr 19 augustus 2022

 

Eindexamen 2021

Vanwege de coronacrisis zijn er vorig schooljaar geen eindexamens afgenomen. Hoewel er dit jaar 

wel eindexamens zijn, is het geen gewoon examenjaar. 

Er is rekening gehouden met de bijzondere omstandigheden waaronder de examenleerlingen de 

afgelopen anderhalf jaar hebben moeten werken. Daarom kunnen zij dit jaar hun examens over 

twee tijdvakken verdelen, krijgen zij een extra herkansingsmogelijkheid en mogen zij het resultaat 

 van een van de examens buiten beschouwing laten als dit betekent dat zij dan alsnog geslaagd zijn. 

Veel van onze leerlingen hebben alle examens in het eerste tijdvak afgelegd. Dit tijdvak is deze 

week afgesloten. Dat betekent dat zij op donderdag 10 juni horen of zij geslaagd zijn. Alle 

examenleerlingen worden die dag tussen 11:00 en 13:00 uur door school met de examenuitslag 

gebeld. 

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


 

Leerlingen die dan nog niet geslaagd zijn, omdat zij nog niet alle examens hebben afgelegd, of een 

herexamen moeten afleggen, nemen deel aan het tweede tijdvak (14-25 juni). De uitslag hiervan is 

op vrijdag 2 juli.

 

 7 juni: volledige heropening van de vo-scholen

Op 22 mei heeft het kabinet aangekondigd dat alle vo-scholen in Nederland vanaf 31 mei 

volledig open mogen en op 7 juni open moeten.

Op dit nieuws is door leerlingen, ouders en medewerkers wisselend gereageerd. Er zijn mensen die 

blij zijn dat de school na lange tijd weer zo normaal mogelijk gaat functioneren en er zijn mensen die 

het onverstandig vinden om nu te starten. Zij zeggen: we ondervinden nog steeds de gevolgen van 

corona en de tijd tot aan de zomervakantie is maar kort. 

Scholen hebben echter geen keuze en hebben de opdracht gekregen het onderwijs te hervatten 

volgens de gebruikelijke manier van werken. Het kabinet acht dit veilig, omdat het aantal 

besmettingen daalt, het aantal gevaccineerden stijgt en de hygiëne- en gedragsregels binnen de 

scholen van kracht blijven. Hieraan is het ‘preventief zelftesten’ door leerlingen toegevoegd. Voor 

medewerkers bestond dit al. Preventief zelftesten is een belangrijke voorwaarde voor het 

heropenen van de scholen. Leerlingen en medewerkers ontvangen om de week een aantal 



Een enkele leerling komt met een elektrische step naar school. 

Sommigen nemen hun step mee het gebouw in om deze daar te parkeren.

Het zal niemand verbazen dat het tot de algemene gedragsregels behoort dat 

je geen voertuig mee naar binnen mag nemen. Dat geldt dus ook voor een 

step.

 

zelftesten, zodat zij zich twee maal per week thuis kunnen testen. Op die manier zijn besmettingen 

snel in beeld en wordt de kans op een uitbraak op school verkleind. Meer weten over zelftesten? 

Lees  de flyer. De school heeft met de medezeggenschapsraad besproken hoe zij de volledige hier

heropening vormgeeft. 

Iedereen hoopt dat wij bij aanvang van het nieuwe schooljaar weer ècht gewoon kunnen starten en 

dat er van aanvullende maatregelen geen sprake meer is.

 

Toetsweek, maatwerk- en reparatiedagen

Van 16 tot en met 23 juni is voor alle niet-examenklassen toetsweek 4. 

Voor deze week geldt een toetsrooster. De leerlingen komen alleen naar school om toetsen te 

maken en hebben verder de tijd om zich op die toetsen voor te bereiden. De week daarna staat in 

het teken van het bespreken van de toetsen en het voorbereiden van de lesstof van het nieuwe 

schooljaar -dit is volgens het gewone lesrooster. Maandag 5 en dinsdag 6 juli zijn ‘maatwerk- en 

reparatiedagen’. Leerlingen komen dan naar school om te werken aan de onderdelen die voor hen 

belangrijk zijn om goed te starten met het nieuwe schooljaar. De leerlingen worden door hun coach 

of afdelingsleiding geïnformeerd of zij hiervoor in aanmerking komen.

 

Met de step de school in?

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Flyer-zelftesten-doe-je-zo-vo-online-versie.pdf


 

 

 

12 juli: inleveren boekenpakket

Maandag 12 juli leveren alle leerlingen het boekenpakket op school in. 

Onze leerlingen maken gebruik van een boekenpakket dat via de firma Van Dijk geleverd wordt. Op 

maandag 12 juli leveren zij dit weer op school in. De details over de precieze tijd en plaats worden 

binnenkort bekendgemaakt. Binnenkort informeren wij u ook over de wijze waarop u het 

boekenpakket voor het volgende schooljaar kunt aanvragen.

 

Workshop Young Impact



Op 29 april hebben leerlingen die gekozen hebben voor het talentuur Global 

Perspectives een workshop op school gevolgd, verzorgd door Young Impact.

Young Impact gelooft dat jongeren de wereld positief kunnen veranderen en dat jongeren impact 

kunnen maken op anderen. De leerlingen hebben tijdens de workshop nagedacht over hun 

kwaliteiten en talenten. Ze kregen de uitdaging om hun kwaliteiten en talenten in te zetten voor 

anderen om impact te maken. 

Alle leerlingen kwamen uiteindelijk ook daadwerkelijk in actie voor datgene wat zij belangrijk vinden. 

Zo heeft bijvoorbeeld een groep een uitdaging opgestart om lege flessen in te zamelen voor een 

goed doel. Ook zijn er  verschillende plannen om activiteiten te organiseren voor ouderen. 

De leerlingen hebben de middag met Young Impact als erg positief ervaren. Deze workshop is voor 

herhaling vatbaar. De leerlingen hebben actief burgerschap getoond, zowel maatschappelijk als 

sociaal. Door tijd en energie te steken in het helpen van anderen en het verbeteren van de wereld. 

Kortom: door het verschil te maken.

 Kijk voor meer informatie op  www.youngimpact.nl

Met vriendelijke groet, 

Rabin Jagram, docent maatschappijleer 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.youngimpact.nl%2F&data=04%7C01%7C%7Ce5cabd2475784ebdae2308d926652ed7%7C198b5d56dacd4e41aef9bfcc81ba0b82%7C0%7C0%7C637583038289218825%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MAwHyw%2F5EfUh4SFwUcnm7Zn929qfnQsQBOd5f4MOwKQ%3D&reserved=0


 

 

Nest bonte spechten

In een boom op onze parkeerplaats heeft zich een nest bonte spechten genesteld.

De foto’s zijn gemaakt door Frans Dijkshoorn (conciërge) 



 

 

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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