
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 22 december 2021 

 

Geachte heer/mevrouw, 

We naderen de kerstvakantie en we willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om u over een aantal 
zaken te informeren. 
 

NPO 
 
Voor de herfstvakantie hebben de driegesprekken plaatsgevonden waarbij een van de 
gesprekonderwerpen de gevolgen van Corona voor uw zoon/dochter is geweest. Inmiddels hebben we 
al deze data verzameld en wordt er gekeken welke acties er moeten worden uitgezet op individueel en 
klassikaal niveau, zodat dit op korte termijn na de kerstvakantie van start kan gaan. 

Driegesprek naar aanleiding van rapport 1 

Van 13 t/m 15 december hebben de rapportvergaderingen plaatsgevonden. De mentor kan naar 
aanleiding hiervan contact opnemen voor een driegesprek. Mocht u zelf behoefte hebben aan een 
driegesprek, dan kan u natuurlijk contact opnemen met de mentor. 

Er komt alleen voor de leerlingen in de examenklas een papieren rapport. Bij de leerlingen uit de overige 
leerjaren is de informatie over rapport 1 alleen terug te vinden op Magister.  

Huidige stand van zaken bij het vak Nederlands 

Een aantal klassen hebben de afgelopen periode een tijdelijke docent gehad voor het vak Nederlands. 
Na de kerstvakantie start er een nieuwe docent, de heer Hazel. Hij gaat Nederlands geven aan de 
klassen bb2b, kb2g en kb2h.  

De lessen van mevrouw Strauss worden voor een deel overgenomen. Zij geeft haar eigen klassen 
zoveel mogelijk les en waar dit niet lukt worden er collega’s ingezet, zodat onze leerlingen wel zoveel 
mogelijk Nederlandse les krijgen.  

Art 

De lessen van mevrouw Van de Boomen worden overgenomen door mevrouw Deiman en mevrouw 
Scheer. De lessen van mevrouw Deiman zijn inmiddels opgestart, maar de lessen van mevrouw Scheer 
starten in de eerste week van januari. Zij geeft op dit moment nog andere lessen. Het mentoraat van 
mevrouw Van de Boomen wordt overgenomen en de betreffende leerlingen en ouders krijgen hierover 
een persoonlijk bericht. 

 

 

Aan de ouders van leerlingen uit afdeling 
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Buiten school 

Aan het begin van het schooljaar hebben we een brief verstuurd over het feit dat er relatief veel 
leerlingen onder schooltijd buiten de school stonden en dat we deze groep leerlingen in beeld gingen 
brengen. We hebben hier toen een aantal weken flink op ingezet. Bij veel leerlingen heeft dit effect 
gehad en we zien echt minder leerlingen buiten het schoolterrein. Binnenkort pakken we dit nogmaals 
op en we nemen dan ook ouders weer mee in de berichtgeving.  

Voor nu wensen we onze leerlingen en u als ouders een hele fijne kerstvakantie en een gelukkig 2022 
en we hopen dat we alle leerlingen weer snel op school mogen ontvangen.  

Met vriendelijke groet, 

 

namens het basis-kader team, 

Jacq de Clerck, teamleider vmbo bk leerjaar 2,3 en 4  clr@sgweredi.nl 
Pearl van Gils, teamleider vmbo bk leerjaar 2,3 en 4 gls@sgweredi.nl 
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