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09-03-2021, Via Teams 
 

Opening en Welkom 
We hebben een uitgewisseld hoe het gaat in deze bijzondere periode. 

 

Bespreekpunten 
1. De stand van zaken rondom corona en school: 

De laatste stand van zaken besproken over fysiek en online les volgen. Dat we als school blij zijn dat 
we de leerlingen weer allemaal elke dag naar school kunnen laten  komen.  
Dat lukt omdat we de leerlingen verdeeld hebben over een A en B groep. Dat is soms lastig vooral als 
leerlingen maar voor 1 uur naar school komen. Uitgelegd dat het volgens ons heel belangrijk is want 
zo krijgen de leerlingen weer routine in het elke dag naar school gaan. Het is fijn dat leerlingen elkaar 
weer en de docenten weer kunnen zien. 
Na gewenning en soms wat opstartproblemen verloopt het nu goed. Complimenten hoe we het als 
school weer opgepakt en geregeld hebben. 
 

Sommige leerlingen hebben last van motivatie problemen, maar daar wordt door het SOT goed op 

geanticipeerd, voor deze leerlingen is er extra begeleiding mogelijk en de mentorcoach probeert 

vaker contact te houden met deze leerlingen.   

 

2. Duurzaam vmbo 

Laatste ontwikkelingen en berichtgeving in de krant besproken. We gaan met alle leerwegen, BB, KB 

en GTL deelnemen in duurzaam vmbo. Het is complex proces maar ook een heel positieve 

ontwikkeling voor de leerlingen, keuze uit 8 profielen en van alle scholen het beste meenemen. 

Wanneer er meer duidelijk is over de resonans-groep waarin ook ouders een rol kunnen spelen dan 

wordt de informatie gedeeld. Aan de hand daarvan wordt bekeken welke bijdrage er geleverd kan 

worden. 

 

3. SE-CE 

Aangepaste tijdvakken en opzet besproken en verruiming van de slaag/zak regeling toegelicht. Dat 

biedt ruimte en meer kans op slagen voor de leerlingen en dat is fijn. Wanneer de huidige 

maatregelen blijven bestaan zal het nog een gepuzzel worden met de ruimte om de examens op 1,5 

meter afstand af te kunnen nemen. 

Ook vormgeven van diploma-uitreiking blijft nog ongewis en afhankelijk van de ontwikkelingen 

rondom coronavirus.  We hopen dat een zelfde opzet als afgelopen jaar mogelijk is. 

 

 



4. Open huis  

Alle buitenschoolse activiteiten, dus ook opendagen ROC, zijn in overeenstemming met het protocol 

en voorschriften van RIVM geannuleerd en hebben alleen online plaats gevonden. Mogelijkheden 

van rondleidingen voor toekomstige leerlingen binnen CR besproken, misschien kan dit nu ook weer 

binnen de mbo`s na de laatste versoepelingen. Tips voor opleidingen besproken. 

 

5. MAS 

Krijgen de leerlingen nog een certificaat voor de MAS stage nu deze is afgebroken? RDS vraagt dit bij 

de collega`s na en komt hierop terug. 

 

Afsluiting 
We ronden de bijeenkomst af door elkaar succes en gezondheid te wensen en daarnaast de hoop uit 

te spreken elkaar weer in het echt te mogen ontmoeten op de diploma-uitreiking.  

 

 

 


