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 Aan de leerlingen uit leerjaar 2 en hun  
 ouder(s)/verzorger(s) 
 
 
   
Alphen aan den Rijn, 16 juni 2020 
 
 
 
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 
 
Graag informeren wij u over een aantal belangrijke zaken voor de leerlingen uit leerjaar 2. 
 
Vanaf maandag 22 juni starten we weer met het afnemen van de JIJ-toetsen. Alle leerlingen uit 
leerjaar 2 maken JIJ-toetsen voor de vakken: rekenen, Nederlands en Engels. De toetsen worden 
gemaakt op reguliere lesdagen en de resultaten zullen gebruikt worden om in kaart te brengen of 
er hiaten zijn ontstaan tijdens de thuisonderwijs-periode.  
 
Bufferweek 
Op maandag 29 juni start de laatste bufferweek van dit schooljaar. Deze duurt tot en met 
woensdag 1 juli. Door de omstandigheden zal er een andere invulling aan gegeven worden dan u 
gewend bent. De leerlingen volgen les volgens rooster, vanaf het 5e t/m het 7e lesuur worden 
bufferuren aangeboden, waarvoor ingeschreven kan worden. Er wordt tijdens deze bufferdagen 
voor elke groep 1 moment gecreëerd. Vanaf donderdag 18 juni is bekend uit welke vakken de 
leerlingen op welke momenten tijdens de bufferweek kunnen kiezen. Het is de bedoeling dat de 
coaches de leerlingen begeleiden bij het maken van de juiste keuzes. Maar ook u als 
ouder/verzorger kan uw kind hierbij ondersteunen. Inschrijven voor de bufferweek kan op de 
gebruikelijke manier in Zermelo vanaf donderdag 18 juni tot woensdag 24 juni 12.00 uur. 
 
Overgang en determinatie 
In week 26 worden de overgangs- en determinatie vergaderingen afgerond. Dan wordt bepaald of 
voortgang van de leerlingen uit leerjaar 2 conform de verwachting verloopt.  
De driehoeksgesprekken zijn deze periode facultatief. Als u als ouder een gesprek wenst omdat de 
resultaten van uw zoon of dochter achterblijven of de verwachting juist overtreffen, dan kunt u een 
gesprek aanvragen met de coach van uw zoon of dochter.  
 
Doorkijkje naar leerjaar 3 
Voor de leerlingen uit leerjaar 2 breekt een spannende tijd aan: de brugperiode zit erop en zij gaan 
door naar leerjaar 3. Een aantal elementen van ons onderwijsconcept blijven behouden in leerjaar 
3.  
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We blijven werken met coaches, er is werktijd om huiswerk te maken, we blijven formatief werken, 
maar we zullen ook cijfers gaan geven. Daarnaast is er ruimte voor meer vakgerichte lessen zoals 
geschiedenis, aardrijkskunde, economie, natuurkunde, biologie en scheikunde.  
 
Onderwijs vanaf september 
Het huidige schooljaar heeft vanwege de coronacrisis onverwacht een geheel andere wending 
genomen. Dat heeft grote gevolgen gehad voor de manier waarop wij ons onderwijs vanaf 16 maart 
hebben ingericht. Het is op dit moment moeilijk te voorspellen hoe de start van volgend schooljaar 
eruit zal zien, maar het is heel goed denkbaar dat er sprake zal zijn van een combinatie van 
onderwijs op afstand en lessen op school. Momenteel werken we verschillende scenario’s uit zodat 
we komend schooljaar goed kunnen starten. Uiteraard houden we u op de hoogte. 
 
Vooralsnog gaan we ervan uit dat het schooljaar voor onze leerlingen zal starten op dinsdag 1 
september om 13.00 uur.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te informeren. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Tessa Elferink 
Teamleider leerjaar 1 en 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 


