
 

Maandbrief - november 2020

Beste ouders/verzorgers,

Toen wij in juni na drie maanden lockdown de schooldeuren weer mochten openen, waren wij hoopvol: het 

virus was op zijn retour en na de zomervakantie zou alles weer snel normaal worden. Maar, het is nu 

november en de coronacrisis beheerst nog steeds alle facetten van onze maatschappij. Voor iedereen 

betekent dat: aanpassen en improviseren. Dat is niet altijd eenvoudig en zeker niet leuk. 

U merkt dat thuis en op uw werk. In de coronaberichten, e-mails en maandbrieven leest u wat het voor de 

school, de leerlingen en de medewerkers inhoudt.

Ik heb veel bewondering voor de constructieve wijze waarop de leerlingen en de medewerkers van onze 

school zich onder deze moeilijke omstandigheden inzetten voor hun (school)werk. 

Hierbij gaat niet alles altijd goed. Het is prettig om te merken dat er dan onderling begrip is en dat school en 

thuis elkaar snel weten te vinden. Ik wil daarom benadrukken dat het belangrijk is om de lijnen kort te 

houden en uw vragen en zorgen met de school te delen.

Hoewel de school nu veel energie moet steken in de anti-coronamaatregelen en de effecten daarvan, gaan 

de gewone schoolzaken ook gewoon door. In deze maandbrief leest u daarover. 

Het gaat hierna onder andere over een aanpassing in de keuzewerktijd, een lezing door Maren Stoffels en 

wij nodigen u uit voor het ‘onderwijscafé’.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman, 

rector

 



    

 Vakantieschema & agenda

Link naar de agenda

Kerstvakantie 

Voorjaarsvakantie 

Goede Vrijdag 

Tweede Paasdag 

Koningsdag 

Meivakantie 

Pinksteren 

Zomervakantie

ma 21 december 2020 t/m vr 1 januari 2021 

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

 

Aanpassing verplicht aantal uren 

keuzewerktijd

Op De Ring vinden wij het belangrijk dat leerlingen ook zelf doelen stellen en dat zij leren hoe zij deze 

kunnen bereiken. Naast de ‘gewone’ lessen zijn er daarom keuze-uren. Dit zijn de vakuren, werkuren en 

talenturen. Tot nu toe moeten de leerlingen wekelijks minimaal vijf van deze uren kiezen. Dat aantal gaan wij 

  nu aanpassen naar  verplicht te kiezen uren. drie

LEES MEER.

http://www.deringvanputten.nl/schoolinformatie/agenda/
https://www.deringvanputten.nl/aanpassing-verplicht-aantal-uren-keuzewerktijd/


 

 

Bericht van de Oudervereniging

Het bestuur van de Oudervereniging geeft tijdens de jaarvergadering ieder jaar inzicht in wat zij in het 

afgelopen schooljaar hebben gedaan, en hoe de vrijwillige ouderbijdrage is besteed. Deze vergadering 

wordt doorgaans gecombineerd met een thema-avond over een actueel onderwerp.

Wegens de Corona-maatregelen kunnen zowel de thema-avond als de jaarvergadering zoals deze op 10 

november in de planning stonden helaas geen doorgang vinden. Op de  site  vindt u zo spoedig mogelijk alle 

stukken over het afgelopen jaar, zodat u deze toch kunt bekijken. U vindt hier ook ons e-mailadres. Heeft u 

vragen, neemt u via dat adres dan gerust contact op met het bestuur.

 

Mondkapjesplicht op De Ring, een aanpassing

Net als op veel andere scholen in ons land is het 

vooruitlopend op de aankomende wetgeving op 

De Ring voor iedereen verplicht in het gebouw 

buiten de lessen -en in sommige gevallen ook 

https://www.deringvanputten.nl/ouders/oudervereniging-2/de-oudervereniging/


 

tijdens de les- een niet-medisch mondkapje te 

dragen. Na de ervaring van de afgelopen twee 

weken passen wij de regel op twee punten aan. 

1. Buiten de les in beweging? Draag een 

 mondkapje 

De aangepaste ‘basisregel’ is vanaf maandag 9 

november: ‘Buiten de les in beweging? Draag een 

mondkapje’. 

 Waarom deze aanpassing? 

In de pauzes verwezen wij de leerlingen de 

afgelopen weken naar de lokalen die opengesteld 

zijn, zodat zij daar zittend kunnen eten en drinken. 

In de praktijk blijkt dat zij na afloop van hun 

lunch vaak snel weer naar hun ‘hangplek’ gaan 

om daar verder te pauzeren. Deze manier van 

werken leverde kortom veel extra geloop en onrust op -iets wat wij tijdens de huidige omstandigheden moeten 

voorkomen. 

Uit ervaringen van andere scholen blijkt dat het effect van de regel ‘Buiten de les in beweging? Draag een 

mondkapje’ net zo effectief is en tegelijkertijd beter te realiseren blijkt. Zolang zij zitten, staan, of ‘hangen’ 

hoeft het mondkapje niet gedragen te worden. Zodra zij zich verplaatsen, moet het wél gedragen worden. 

De overige regels en afspraken blijven ongewijzigd. 

 2. Breng je eigen mondkapje mee 

Wij hebben inmiddels ruim duizend mondkapjes moeten uitreiken aan leerlingen die hun eigen kapje waren 

vergeten. Vanaf dinsdag 10 november doen wij dat niet meer en moeten de leerlingen een eigen mondkapje 

mee naar school nemen. 

 Als een leerling het mondkapje heeft vergeten mee te nemen 

Vanaf dinsdag 10 november: 

• Ben je je  Je kunt er een bij de ingang  . Dit kost €0,50 en dit geld gaat mondkapje vergeten? kopen

naar het goede doel.

• Heb je geen geld bij je? Wil je geen mondkapje kopen? Dan word je naar huis gestuurd om je 

mondkapje te halen. De ouders worden hierover geïnformeerd. Als je vervolgens weer op school 

komt, ben je te laat en dan gelden de gebruikelijke te-laat-regels. 

De leerlingen worden hierover maandag 9 november in de klas op de hoogte gesteld.



 

 

Coronamaatregelen binnen het onderwijs

In het coronabericht van vorige week heeft u kunnen lezen waarop scholen hun coronamaatregelen 

baseren. Zulke maatregelen worden afgestemd op de mate en de aard van de besmettingen op een 

school.

Scholen koersen hierbij ook op de adviezen en richtlijnen van deskundigen in het RIVM en de GGD en op 

die van de VO-raad, de organisatie waarin alle middelbare scholen van Nederland vertegenwoordigd zijn. 

De opdracht is: het verzorgen van goed onderwijs in een veilige omgeving. Het heeft de sterke voorkeur het 

onderwijs op school zo lang als dat kan op school te laten plaatsvinden.

Voor onze school zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat er haarden van besmetting zijn. Er hoeven 

daarom geen aanvullende maatregelen getroffen te worden. Wij hebben vooral te maken met leerlingen en 

docenten die preventief afwezig zijn: zij zijn in afwachting van (de uitslag van) een coronatest, hebben 

ziekteklachten of huisgenoten met corona(klachten). 

Indien dit aanpassingen in het rooster of de manier van werken voor aparte klassen tot gevolg heeft, 

informeert de school de betrokkenen hierover.

In de persconferentie van afgelopen dinsdag hoorden wij dat er regionaal aanvullende maatregelen 

getroffen zouden kunnen worden. Het sluiten van middelbare scholen zou zo’n maatregel kunnen zijn. 

Mocht dit onverhoopt voor onze regio gelden, passen wij het scenario van onlineonderwijs toe. Onze school 

heeft deze manier van werken aangepast naar aanleiding van onze ervaringen hiermee tijdens het 

afgelopen voorjaar.

Maar zoals gezegd: de scholen blijven open zo lang als dat mogelijk is.



 

 

Het onderwijscafé: praat mee over het onderwijs 

op De Ring

Wij praten regelmatig met de leden van de oudervereniging en de leerlingen uit de leerlingenraad 

over onderwerpen die met ons onderwijs te maken hebben. Zeker sinds de start van De nieuwe Ring 

is het goed om hierover af en toe van gedachten te wisselen.

Sinds vorig schooljaar kent onze school daarom het ‘onderwijscafé’: ouders/verzorgers van onze leerlingen 

en leden van de ontwikkelgroep onderwijs en de schoolleiding praten met elkaar over het onderwijs op De 

Ring. 

Wilt u hieraan (weer) deelnemen? Meld u dan aan door een e-mail te sturen naar Sylvia van Polen: pln@deri

 .ngvanputten.nl

We willen een groep samenstellen van ongeveer 15 ouders/verzorgers. De volgende bijeenkomst van het 

onderwijscafé is donderdagavond 7 januari. De datum en de vorm van de bijeenkomst zijn onder 

voorbehoud en volgens de coronaregels.

 

Maren Stoffels op bezoek bij De Ring

mailto:pln@deringvanputten.nl
mailto:pln@deringvanputten.nl


Woensdag 4 november heeft schrijfster Maren Stoffels een bezoek gebracht aan de brugklasafdeling van 

De Ring van Putten. Op haar zeventiende kwam Maren’s eerste boek uit. Inmiddels is haar 27  boek e

verschenen! 

Al jaren bezoekt Maren onze school om onze brugklasleerlingen te vertellen over haar schrijverschap en 

haar boeken.

Geboeid hebben onze leerlingen geluisterd naar wat Maren vertelde over haar laatste boek 

“Black Friday”. Vragen als 'waar ligt jouw grens', 'hoe ga je om met groepsdruk', kwamen aan bod en de 

leerlingen konden daarover hun menig geven door te stemmen. En dat deden ze vol overgave! 

Na afloop was er gelegenheid om een handtekening aan de schrijfster te vragen en kort vragen aan haar te 

stellen, waar gretig gebruik van werd gemaakt. Al met al een succesvol en interessant bezoek.

Natuurlijk zijn alle boeken van Maren Stoffels te leen in onze mediatheek. 

Mocht een boek zijn uitgeleend dan behoort (online) reserveren tot de mogelijkheden.

Mevrouw Neijzen 

Mediathecaris



 

 

Thuisblijven of naar school? 

Een handig overzicht



 

 



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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