
 

Maandbrief - maart 2021

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

Het is fijn dat al onze leerlingen na tweeëneenhalve maand weer naar De Ring mogen komen voor lessen 

op school. Het is voor veel leerlingen namelijk niet eenvoudig geweest om zo’n lange tijd vanuit huis via 

online onderwijs gemotiveerd met het schoolwerk bezig te zijn. Ik heb er dan ook veel bewondering voor dat 

onze leerlingen zich -gesteund door thuis- zo goed mogelijk hebben ingezet. Ook voor de medewerkers van 

de school is het een behoorlijke opgave geweest om ondanks alle beperkingen onderwijs te verzorgen. Veel 

van hen hebben online onderwijs moeten combineren met lesgeven op school aan examenleerlingen. 

Kortom: voor alle betrokkenen is het prettig dat er vanaf maandag elke dag voor alle leerlingen weer les is 

op school!

In deze maandbrief zal het voornamelijk gaan over de herstart van het onderwijs op school: het 1,5 

meteronderwijs van De Ring.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman, 

rector



 

 

Vakantieschema & agenda

Link naar de agenda

Goede Vrijdag 

Tweede Paasdag 

Koningsdag 

Meivakantie 

Pinksteren 

Zomervakantie

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

 

KLIK HIER VOOR HET VAKANTIESCHEMA 2021-2022

 

 De uitgangspunten bij de heropening van De Ring

Bij de heropening van de school moet ook De Ring van Putten rekening houden met de uitgebreide 

http://www.deringvanputten.nl/schoolinformatie/agenda/
https://www.deringvanputten.nl/leerlingen/lestijden-en-roosters/vakanties/


 

voorwaarden die hiervoor landelijk gelden. Maar iedere school heeft de ruimte om het onderwijs 

vorm te geven op de wijze die past bij haar situatie. De uitgangspunten van onze school zijn: de 

leerlingen komen elke dag naar school en volgen een rooster waarin alle vakken zijn opgenomen. 

Bovendien is er nadrukkelijk aandacht voor de onderwijstijd van de examenklassen.

 

Een nieuw rooster

Er is een aangepast rooster gemaakt met lessen van veertig minuten. Hierdoor wordt er ruimte gemaakt om 

zowel rekening te houden met alle maatregelen als met de uitgangspunten van de school. Dit rooster gaat in 

op maandag 8 maart en is in te zien via Zermelo.

De werkwijzen van de niet-examenklassen en van de examenklassen zijn verschillend. Hierover zijn de 

leerlingen inmiddels op de hoogte gesteld. Deze werkwijzen worden hierna kort uiteengezet.

 

Niet-examenklassen: iedere dag naar school voor 

een kort rooster

Voor de continuïteit van het onderwijs en de structuur voor de leerlingen vinden wij het belangrijk dat de 

leerlingen iedere dag naar school komen. 

Wij hanteren hiervoor een rooster van 40 minuten per les met maximaal vier lessen per dag. Hetzelfde 

rooster wordt twee maal per dag gedraaid: de eerste keer voor de ene helft van de klas/groep en de tweede 

keer voor de andere helft van de klas/groep. De leerlingen zien in Zermelo of zij in het ochtenddeel of het 

middagdeel les hebben. Alle vakken zijn in dit rooster opgenomen. Uitzondering hierop vormt nu nog het vak 

lichamelijke opvoeding. Volgende week bekijken wij hoe wij dit ook kunnen opnemen in het rooster. Dat 

geldt dan ook voor de vakken die deel uitmaken van The International Stream en voor de vakuren.

 



 

Meer onderwijstijd voor de examen-klassen 

door een hybride rooster

De examenklassen zijn bezig met het afronden van hun laatste schoolexamenperiode en met het 

voorbereiden van het eindexamen. Om ervoor te zorgen dat hiervoor voldoende onderwijstijd beschikbaar is, 

volgen alle examenklassen dagelijks een dagdeel klassikaal les op school in een ‘grote ruimte’ èn een 

dagdeel online les vanuit huis. Deze manier van werken is noodzakelijk, omdat de school onvoldoende grote 

ruimten heeft om alle examenklassen gelijktijdig in te roosteren. De grote ruimten zijn de sportzalen van de 

school en de lokalen waarvan de tussenmuur geopend kan worden. De mavo- en vwo-examenklassen 

volgen hun lessen op school in het ochtenddeel van het rooster; de havo-examenklassen hebben dan online 

les vanuit huis. ’s Middag is het andersom: de mavo- en vwo-examenklassen hebben thuis online les en de 

havo-examenklassen volgen de lessen op school.

Tussen het ochtend- en middagdeel van het dagrooster is een pauze waarin leerlingen kunnen reizen van of 

naar school. Mocht dit gezien de reisafstand problemen opleveren, dan zoekt de leerling met de 

afdelingsleider naar een oplossing.

 



1,5 meterafspraken

Om volgens de richtlijnen van het 1,5 meteronderwijs te kunnen werken, zijn er aangepaste afspraken en 

regels met betrekking tot het gebruik van het gebouw en de lokalen. De informatie hierover is tijdens de 

begeleidingsles van deze week aan de leerlingen gegeven en per e-mail aan de ouders/verzorgers 

verstuurd.

 

Aanpassingen in het eindexamen

Over de aanpassingen in het eindexamen is al eerder informatie gegeven. Met de examenleerlingen wordt 

hierover ook in de klas gesproken. Examenleerlingen en hun ouders/verzorgers ontvangen de 

bijzonderheden omtrent het eindexamen ook per e-mail.

 

Toetsweek 3

• 25 maart – 1 april: Toetsweek 3 voor de examenklassen

• 6 april – 12 april: Toetsweek 3 voor de  (examendossiertoetsen)voorexamenklassen

• Voor de overige klassen gaat toetsweek 3  door.niet

Nu de lessen beginnen, zullen er weer afspraken voor het afnemen van toetsen gemaakt worden.

In de volgende maandbrief staat meer informatie over hoe de school dit jaar omgaat met de bevordering 

naar het volgende leerjaar.

 

De Ring Live!

Zaterdag 6 februari vond De Ring Live! plaats. Ons Open Huis van dit jaar was voor de allereerste keer te 

zien via een livestream!

Hier is deze terug te kijken.

https://www.deringvanputten.nl/groep7en8/kom-je-ook/open-huis/


 

 

Winnaars prijsvraag virtual tour

Amani van de Paus Johannesschool en Melody van de Montessorischool, beiden groep 8, zijn de 

winnaressen van de prijsvraag in onze virtual tour. Op 18 februari namen zij, van rector Jeroen 

Werleman, hun prijs in ontvangst.



 

 

Groot Nissewaard - 23 februari 2021



 



 

 

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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