
 

 

Zaandijk, 23 oktober 2020 

 

 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen van  

Het Saenredam 

 

 

 

Betreft: diverse informatie vanwege Corona  

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Graag informeren wij u middels deze brief over komende 

rapportvergaderingen, de mondkapjesplicht, ouderavonden en activiteiten die 

helaas door Corona afgelast of verplaatst worden. Over mondkapjesplicht 

ontvangt u ook een separate brief van de directeur van Het Saenredam. 

Tot dusver zijn twee van onze leerlingen in de herfstvakantie positief getest op 

Corona. Wij wensen hen veel beterschap.  

 

Daarnaast hebben wij vandaag klas 4D naar huis gestuurd om 10 dagen in 

thuisquarantaine te gaan. Een ouder van een leerling uit 4D is gisteren positief 

getest. De leerling is helaas vanmorgen het 3e lesuur in de les aanwezig 

geweest. Voor deze klas wordt maatwerk geleverd als het gaat om de 

toetsweek die zij nu zullen missen.  

 

Mentorspreekmiddag en –avond 

Op donderdag 19 november a.s. staat een ouderspreekmiddag en –avond op 

het programma waarin u met de mentor over de voortgang van uw zoon of 

dochter spreekt. Helaas is het niet wenselijk deze gesprekken op school plaats 

te laten vinden. Wel hechten wij aan goed contact tussen school en u.  

Als de mentor u graag wil spreken, doet hij/zij u een voorstel voor een tijdstip 

per mail. Hij/zij videobelt u via het account in Teams van uw zoon of dochter. 

Het is fijn als u vooraf de actuele resultaten in Magister bekeken heeft. Ook kan 

het zijn dat u zelf vragen heeft aan de mentor. Stelt u dan uw vragen via de 

mail.  

 

Rapportvergaderingen 

Op 12, 16 en 17 november staan er rapportvergaderingen op de planning. Dit 

kan in de middagen tot lesuitval leiden. Op 18 november worden de rapporten 

klaargezet zodat de mentoren deze kunnen uitreiken aan de leerlingen. Voor 

het eerste leerjaar geldt dat er nog weinig cijfers op het rapport staan. Wel 

worden alle leerlingen besproken: we spreken bijvoorbeeld ook over resultaten 

die behaald zijn op formatieve toetsen (zonder cijfer), de werkhouding en inzet 

die we zien in de klas en de resultaten die behaald zijn op de Cito 0 toets.  
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Vest of trui in kluis 

Het wordt kouder buiten. Omdat wij goed ventileren in verband met Covid-19, 

wordt het soms ook kouder binnen. Jassen zijn in de klas niet toegestaan. Wij 

doen het verzoek aan uw zoon of dochter een warme trui, een warm vest of 

een sjaal in de kluis te leggen.  

 

Lichamelijke oefening 

Om én te kunnen bewegen én de afstand tot de docent goed te kunnen 

waarborgen bij LO, wordt er 1 lesuur in een regulier lokaal les gegeven en 1 

lesuur in de LO zaal. In de middag wordt, als het weer het toelaat, buiten 

gegymd.  

 

Muziekgebouw aan het IJ 

Muziekgebouw aan het IJ staat voor de eerste klassen op 5 november op het 

programma. Helaas zijn we niet welkom met onze leerlingen. We kijken of we 

deze activiteit naar een moment later in het schooljaar kunnen verplaatsen. U 

ontvangt hierover later in het schooljaar informatie.  

 

Kerstgala klas 4 

Tot onze grote spijt gaat het kerstgala voor de vierde klassen niet door. Tegen 

beter weten in, hebben medewerkers zich tot voorkort ingespannen om met 

inachtneming van de regels toch een kerstgala te organiseren. Helaas is dit op 

het moment niet toegestaan. We hopen een andere feestelijke activiteit later 

dit schooljaar voor onze examenleerlingen te organiseren.   

 

CKV activiteiten 

Culturele en kunstzinnige vorming is een verplicht onderdeel van ons 

curriculum in klas 3. Derdejaars leerlingen krijgen hiervoor van 9 t/m 13 

november a.s. één dag workshops fotografie aangeboden. Ook gaan ze eropuit 

om foto’s te maken. Wij hopen in de week van 7 t/m 11 december met 

leerlingen naar het Rijksmuseum te gaan.  

 

Mondkapjes 

Gisteren heeft de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) van OVO 

Zaanstad ingestemd met het voorstel van het College van Bestuur om het 

dragen van een mondkapje te verplichten in de openbare ruimtes op school. Als 

leerlingen in het lokaal op hun plek zitten, mag het mondkapje af. Bij 

praktijkvakken waarbij de 1,5 meter afstand tussen docent en leerlingen niet 

gewaarborgd kan worden, zoals: kunst, beeldend werk, techniek e.d., is het 

dragen van een mondkapje ook verplicht. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijgaande brief van de directeur van 

Het Saenredam.  
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Ontwikkeldagen 

1 december en 18 december vindt er geen onderwijs plaats in verband met 

ontwikkeldagen van de docenten.  

 

Plannen en organiseren 

Veel leerlingen vonden het lastig om tijdens de lockdown zelfstandig aan de 

slag te gaan. Daarom hebben wij voor dit schooljaar Esmay van Alfen 

aangesteld leerlingen te ondersteunen bij plannen en organiseren. Alle 

leerlingen hebben een enquête ingevuld en wekelijks worden zo’n 60 leerlingen 

extra ondersteund.  

 

In de eerste en tweede klassen hebben leerlingen een les gekregen over hoe zij 

met de planner van Het Saenredam kunnen werken. In de bijlagen bij deze 

brief, vindt u een beschrijving van hoe deze planner werkt.  

 

Wij realiseren ons dat niet iedereen het makkelijk heeft. Wij maken ons 

allemaal zorgen in deze vervelende tijd. De komende tijd blijven we de situatie 

monitoren. We willen zo lang het kan les blijven geven op school aan al onze 

leerlingen. Als u zorgen over uw zoon of dochter heeft, neemt u dan contact op 

met de mentor.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Wilbert Roeleveld, afdelingsleider beroepsgericht 

Marga Honingh, afdelingsleider bovenbouw 

Tineke Keuning, afdelingsleider onderbouw 
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