
 

Maandbrief - september 2020

Beste ouders/verzorgers,

Namens alle medewerkers van De Ring van Putten: hartelijk welkom in het schooljaar 2020-2021!

Dat geldt in het bijzonder voor de ouders van onze brugklasleerlingen. Uw zoon/dochter is deze week 

begonnen aan een nieuw avontuur. Ik hoop dat hij/zij zich snel thuis voelt op De Ring en een mooie 

middelbare schooltijd tegemoet gaat.

Dit is de eerste maandbrief van dit schooljaar. De maandbrief verschijnt op de eerste vrijdag van de maand 

en u vindt er berichten over activiteiten en ontwikkelingen op onze school. Sinds afgelopen maart hebben 

we de leerlingen en hun ouders/verzorgers bovendien regelmatig via ‘coronaberichten’ op de hoogte 

gehouden. Afhankelijk van de ontwikkelingen zullen wij dat dit schooljaar ook doen.

Ik wens u en uw kind(eren) een gezond en goed schooljaar toe.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman, 

rector

 

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


    

 Vakantieschema & agenda

Link naar de agenda

Herfstvakantie 

Kerstvakantie 

Voorjaarsvakantie 

Goede Vrijdag 

Tweede Paasdag 

Koningsdag 

Meivakantie 

Pinksteren 

Zomervakantie

ma 19 oktober 2020 t/m vr 23 oktober 2020 

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

 

Naar school in coronatijd

De scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland zijn na de zomervakantie weer ‘volledig 

geopend’. Maar er moet rekening gehouden blijven worden met coronamaatregelen.

 1,5 meter

Een belangrijke maatregel is dat tussen leerlingen en medewerkers van de school 1,5 meter afstand in acht 

genomen moet worden. Dat geldt ook voor medewerkers onderling. Voor leerlingen onderling -ongeacht hun 

leeftijd- geldt deze regel niet meer.

Dit heeft gevolgen voor de inrichting en het gebruik van het gebouw. Er zijn looproutes, ‘surveillantenvakken’ 

en de aula wordt voorlopig als personeelskamer gebruikt. In de lokalen is met lijnen aangegeven welke 

delen voor de docent bedoeld zijn en er staat een spatscherm op het bureau van de docent. Verder gelden 

de inmiddels bekende hygiënemaatregelen: geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog en 

handen regelmatig desinfecteren of wassen.

Het aanhouden van de 1,5 meter afstand blijkt in de praktijk lastig te zijn, maar het is belangrijk om deze te 

handhaven.

 Ventilatie

De afgelopen tijd wordt er in Nederland veel gesproken over het verband tussen de ventilatie in 

schoolgebouwen en het risico van besmetting. Het gevolg is dat scholen moeten laten vaststellen in 

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


hoeverre hun gebouw voldoet aan het bouwbesluit. Ons gebouw is vorige week geïnspecteerd door een 

bedrijf dat is gespecialiseerd in binnenklimaat. Op basis van de eerste bevindingen kunnen wij de school en 

de sporthal gebruiken als wij ventileren zo optimaal als in dit gebouw mogelijk is. Dat betekent dat de 

luchtbehandelingsapparatuur gebruikt wordt en dat de ramen en deuren van lokalen en overige ruimtes bij 

gebruik geopend zijn.

In een paar lokalen moeten aanpassingen verricht worden om de ventilatie te optimaliseren. Deze 

werkzaamheden worden nu uitgevoerd.

Het intensief ventileren kan bezwaarlijk zijn wanneer het kouder wordt. Leerlingen moeten hiermee rekening 

houden bij hun kledingkeuze. Verder zullen wij de verwarming optimaal moeten benutten.

 Landelijk coördinatieteam ventilatie

Omdat veel scholen met klimaatbeheersingsproblemen te maken hebben, is er een landelijk 

coördinatieteam ventilatie in het leven geroepen. Dit kijkt niet alleen of de scholen aan het bouwbesluit 

voldoen, maar ook naar welke aanpassingen noodzakelijk zijn -bijvoorbeeld in verband met de komende 

herfst en winter.

 Wat te doen bij een coronabesmetting op school?

Wij hopen natuurlijk dat geen van onze leerlingen of medewerkers met Covid-19 besmet wordt. Mocht dit 

onverhoopt toch gebeuren, is het goed om vooraf te weten hoe er in zo’n geval gehandeld moet worden. In 

de informatie die u vorige week heeft ontvangen, heeft u hierover al meer kunnen lezen.

De school baseert zich op de landelijke handreiking die 1 september is verschenen.

• Indien een leerling besmet blijkt te zijn met het coronavirus melden ouders dit meteen bij de 

school. U kunt dat via de coach doen, maar het is het snelst wanneer u naar het algemene 

telefoonnummer van de school belt. Doe dit ook indien bij een huisgenoot van een leerling een 

besmetting is vastgesteld. 

Let op: behalve indien de GGD een contactonderzoek opstart, wordt de school niet door de GGD 

geïnformeerd over een positief geteste leerling. De school is dus afhankelijk van de melding door 

ouders. Met het oog op de gezondheid van alle betrokkenen bij de school dringen wij erop aan de 

school meteen te informeren in het geval van een positieve testuitslag.

• De school onderneemt vervolgens de noodzakelijke actie om alle belanghebbenden binnen en 

buiten de school te informeren. Dit houdt onder andere in dat leerlingen en ouders geïnformeerd 

worden in het geval van een Covid-19-besmetting op de school en over hoe er gehandeld moet 

worden; bijvoorbeeld in het geval van contactonderzoek.

 Vragen?

Heeft u vragen over hoe de school omgaat met ‘coronazaken’? U kunt deze aan de coach van uw kind 

stellen, of u kunt een e-mail sturen naar:  .info@deringvanputten.nl

mailto:info@deringvanputten.nl


 

 

Achterstanden door onderwijs op afstand

In de periode van het 1,5 meteronderwijs is de school gestart met het in beeld brengen van 

achterstanden ten gevolge van het onderwijs op afstand en de beperkte openstelling van de school 

die daarop volgde.

Het gaat hier om eventuele achterstanden op individueel niveau en groepsniveau. De lesprogramma’s zijn 

vervolgens aangepast indien dit noodzakelijk is. Bovendien brengt de school in beeld aan welke soort extra 

ondersteuning behoefte is.

 

Nieuwe afdelingsleiders en afdelings-

coördinatoren

Voor de zomervakantie zijn drie nieuwe afdelingsleiders en twee afdelingscoördinatoren benoemd. 

Zij vervangen de collega’s die met pensioen zijn gegaan, of met ingang van het nieuwe schooljaar 

andere werkzaamheden verrichten.

• De nieuwe afdelingsleider van de mavo-afdeling is Tom Dinjens. Tot vorig jaar was hij 

afdelingscoördinator op de brugklasafdeling.

• Raymond Wittenberg is de afdelingsleider van de havo-afdeling geworden. Hij kent de afdeling 

goed, want hij was er tot voor kort afdelingscoördinator.



 

• De vwo-afdeling wordt met ingang van dit schooljaar geleid door Ivanka Broer. Zij was sinds 

januari al op tijdelijke basis afdelingsleider van het vwo.

• De twee nieuwe afdelingscoördinatoren zijn op de brugklasafdeling en de mavo-afdeling 

benoemd. Het zijn respectievelijk Agnes Stoute en Regina Goedhoop.

 

Storingen SOM

Wellicht heeft u al ondervonden dat ons leerlingadministratiesysteem SOM op dit moment niet goed 

functioneert. SOM heeft een aantal wijzigingen in hun systeem toegepast en helaas zorgen die voor een 

zeer slechte bereikbaarheid. Dit heeft als gevolg dat er ook geen keuzes voor vak- en werkuren gemaakt 

kunnen worden via het leerlingenportaal.

We hopen dat SOM snel in staat is om de problemen op te lossen maar we hebben besloten om pas op 14 

september met de keuzeuren te starten. De inschrijving daarvoor start op 10 september.

 

Regels rond ziekmelden en te laat komen

De procedure ziek en beter melden, verlof aanvragen e.d. is hier te lezen.

https://www.deringvanputten.nl/ouders/procedures/procedure-ziekmelding/


 

Fotograaf

Op maandag 7 en dinsdag 8 september bezoekt de 

fotograaf onze school. 

Wanneer uw kind op de foto gaat, is hier te zien. 

 

 

 

Watertappunten 

In de zomervakantie zijn voor de leerlingen twee watertappunten geplaatst door  . KRNWTR

Er is er een te vinden in de brugklashal tegenover de receptie en een in de grote hal. 

We hopen hiermee een bijdrage te leveren aan vermindering van het gebruik van plastic wegwerpflesjes.

https://www.deringvanputten.nl/schema-fotograaf-3-en-4-september/
http://www.krnwtr.nl/


 

 

Pauzestewards



 

Vijf jaar geleden zijn wij gestart met het werken met pauzestewards. Dit houdt in dat leerlingen toezicht 

houden tijdens de pauzes.  

Stewards spreken medeleerlingen aan wanneer er rommel op de grond ligt en vragen hen dit op te ruimen. 

Al snel leidde dit tot een opgeruimde school. Wij kunnen stellen dat deze methode ontzettend goed werkt en 

zijn daar trots op.

 

Verslag kennismakingsdagen brugklas

Zoals ieder jaar beginnen we het nieuwe schooljaar voor de brugklassers met de kennismakingsdagen. 

Kennismaken met het gebouw, de organisatie, de klassencoach en vooral met de nieuwe klasgenootjes. 

Op maandag 31 augustus begonnen onze brugklasleerlingen met hun eerste echte kennismaking in de klas, 

een speurtocht door het gebouw en het werken in het kennismakingsboekje. Hierin kwamen vele 

onderwerpen aan de orde zoals het rooster, de kluisjes en het gebruik van mobiele telefoons. De meeste 

leerlingen kenden aan het eind van de dag alle namen van hun klasgenootjes al en konden hun weg in het 

gebouw vinden. 

Op dinsdag was er door de sportdocenten een sportdag speciaal voor de brugklasleerlingen georganiseerd. 

De leerlingen moesten o.a. in groepjes een parcours afleggen. Hierbij was wederom het doel je nieuwe 

klasgenoten te leren kennen door samen te werken of door tegen elkaar te strijden. 

Woensdag zijn we met alle brugklasleerlingen naar de bowlingbaan geweest. Na heel wat gegooide strikes 

hebben we deze dag afgesloten met een hapje en een drankje.   

De klassencoaches, coördinatoren en afdelingsleider kijken met veel voldoening terug op de 



 

kennismakingsdagen en zijn zeer tevreden hoe onze nieuwe leerlingen vervolgens tijdens de eerste 

lesdagen met elkaar zijn omgegaan. Het zijn hopelijk voortekenen voor een leuk, gezellig en leerzaam 

 schooljaar.  

 

Algemeen Dagblad, 28 augustus 2020



 

 

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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