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Soest, 4 december 2020 

 

  
  
Betreft: Update Griftland College   

 

  
  

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Beste leerlingen,   
   

De eerste vier weken van het hybride onderwijs, zoals we dat sinds 9 november organiseren, 
zijn voorbij. Over twee weken breekt de kerstvakantie aan. Tijd om weer even een update 
te geven over de belangrijkste zaken die (gaan) spelen. 

 
Uitkomsten eerste evaluatie tijdens studiedag 
Tijdens de studiedag op 24 november jl. is het huidige hybride onderwijssysteem door 

medewerkers voorlopig geëvalueerd. Daarbij zijn ook de reacties van een aantal ouders en 
leerlingen meegenomen. Waar veel leerlingen moeiteloos het nieuwe rooster volgden, waren 
er ook leerlingen, ouders en medewerkers met bezwaren, zoals te lange lesdagen, te veel 

lesuitval en onduidelijkheid over keuzewerktijd-uren. Dit trekken wij ons uiteraard aan. 
Lesuitval is een doorn in het oog van ouders, maar ook van ons. We doen ons uiterste best 
om lesuitval tot een minimum te beperken, we hebben echter te maken met een hoog 

ziektepercentage onder medewerkers. Dat maakt het voor ons op dit moment erg lastig om 
alle lessen op te vangen. 
 

Het late tijdstip waarop enkele lesdagen voor leerlingen eindigen, waardoor sommige 
leerlingen niet naar hun sport of hobby kunnen, is helaas niet op korte termijn op te lossen. 
Daar waar mogelijk proberen we nu al op maat naar oplossingen te zoeken. We proberen 

vanaf periode 3 (start maandag 18 januari) met nieuwe eindtijden te gaan werken. Voor de 
kerstvakantie zullen we duidelijkheid bieden over de manier van organiseren van het 
onderwijs vanaf periode 3.  

 
Naar aanleiding van de evaluatie tijdens de studiedag zijn er een aantal veranderingen in het 
rooster aangebracht. In de onderbouw worden in de middag de kernvakken Nederlands, 

Engels en wiskunde op school aangeboden. Doordat leerlingen in de middag meer in contact 
komen met docenten verwachten we nog meer structuur voor hen. Doordat leerlingen in de 
middag drie verplichte lesuren erbij hebben gekregen, hoeven ze per week nog maar drie 

KWT-uren te maken. 
 
Voor de leerlingen van de tweede fase (4/5 havo en 4/5/6 vwo) zijn de keuzewerktijd-uren 

aangepast, zodat leerlingen zich tijdens deze lesuren gerichter (per jaarlaag) kunnen 
inschrijven. Het blijft ook belangrijk dat leerlingen goed met hun mentor en vakdocent 
overleggen over hun keuzes m.b.t. keuzewerktijd. 

 
In week 51, de week voor de kerstvakantie, zal er een uitgebreide enquête uitgezet worden 
onder leerlingen, ouders en medewerkers om het hybride onderwijssysteem breder te 

evalueren. Wij willen iedereen vragen deze enquête in te vullen. 
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Toetsweek voor bovenbouw én onderbouw 
Wat voor de bovenbouw al een vast gegeven is, gaan we voor de onderbouw ook doorvoeren. 
Een toetsweek waarin er, naast de toetsen op school, geen lessen zijn en waarbij de 

organisatie voor alle betrokkenen duidelijk is. De toetsweek voor de onderbouw zal 
gelijktijdig plaatsvinden met toetsweek 2 van de bovenbouwklassen. De start is, afhankelijk 
van het leerjaar, op donderdag 7, vrijdag 8 of op maandag 11 januari. Het toetsrooster zal 

tijdig worden gecommuniceerd. De toetsweek eindigt op donderdag 15 januari voor elk 
leerjaar. 
 

Situatie corona 
De afgelopen maand is de situatie rondom corona licht verbeterd. Per week circa 3 positief 
geteste leerlingen uit verschillende klassen en geen nieuwe positief geteste collega’s erbij. 

Wel duurt de volledige terugkeer van positief geteste collega’s lang. De afgenomen aantallen 
sterken ons in de gedachte dat minder leerlingen tegelijkertijd op school bijdraagt aan 
stabilisering van de besmettingen.  

 
Vriendelijk verzoek om ziekmeldingen, meldingen van quarantaine of betermeldingen te doen 
via het ouderportaal of per mail via absentie@griftland.nl, zodat ons beeld van de stand van 

zaken up-to-date blijft. 

Camera’s aan tijdens online les 

Van verschillende kanten krijgen wij terug dat sommige online lessen als onpersoonlijk 
worden ervaren. Docenten die vaak tegen allemaal zwarte schermen aan moeten kijken en 
slechte respons krijgen van de klas of van individuele leerlingen. Maar er zijn ook leerlingen 

die aangeven dat er collega’s zijn die na een korte uitleg ook de camera uitzetten. Waar er 
voorheen nog twijfels waren dat er beperkingen zijn met betrekking tot het gebruik van de 
camera, zijn er nu wettelijke gronden dat ten 

behoeve van het onderwijs de camera wel 
verplicht aan kan. Daarom verplichten we 
vanaf maandag a.s. om de camera aan te 

hebben tijdens de lessen.  
 
Bij iedere online les zijn leerlingen zichtbaar 

aanwezig in de les. Dit blijft zo totdat de docent 
aangeeft dat het niet meer noodzakelijk is. 
Hiermee kunnen we niet alleen de aanwezigheid 

beter controleren, maar ook of leerlingen op een 
normale manier meedoen aan de les. Als een 
leerling dit niet doet krijgt hij/zij een eerste 

waarschuwing. Bij een tweede keer wordt de 
leerling absent gemeld. Met de daarbij horende 
consequenties. 

 
Ook gaan we uit van een gedragscode: een code 
waarin we afspraken met elkaar maken over de 

wijze waarop we ons gedragen in een online les. 
Zie de afbeelding hiernaast. Een code waarin 
respect de basis is. Natuurlijk met de hoop dat 

eenieder zich hieraan gaat houden. 

mailto:absentie@griftland.nl
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Geen extra week kerstvakantie 
In de pers is er op een vroeg moment gecommuniceerd over een extra week vakantie in het 
onderwijs, voor of na de kerstvakantie. Dit heeft de nodige onrust veroorzaakt bij ouders en 

leerlingen en onduidelijkheid bij het onderwijsveld. Om wat duidelijkheid te geven voor onze 
school: wij gaan geen extra week vakantie geven. Als we al gedwongen worden om iets te 
doen, dan zullen we alleen een extra week online onderwijs verzorgen. Maar voorlopig gaan 

we ervan uit dat we maandag 4 januari gewoon zullen starten met een (hybride) 
nieuwjaarsopening voor de medewerkers: leerlingen hebben op maandag 4 januari de eerste 
twee uur vrij. 

 

Aanscherping coronaregels: mondkapje sinds 1 december verplicht 
Op 1 december is de wetgeving aangepast, en is het dragen van een mondkapje in openbare 

ruimtes in Nederland verplicht. Meer informatie hierover is te lezen op de site van de 
rijksoverheid. 
 

In dit kader hebben we onze coronamaatregelen nogmaals onder de loep genomen. Om de 
risico’s zoveel mogelijk te beperken en eenduidige regelgeving te voeren, beschrijven we 
hieronder de aanscherpingen en sancties met betrekking tot het (niet) naleven van de 

coronaregels. We komen uit op een drietal onderdelen waar we elkaar en de leerlingen op 
willen blijven wijzen:  

 
VENTILATIE  
Ramen en deuren moeten overal zoveel mogelijk openblijven.  

 
AFSTAND HOUDEN 

1. Collega’s houden (1,5 meter) afstand van elkaar. 

2. Collega’s houden (1,5 meter) afstand van leerlingen.  
3. Leerlingen houden in de klas zoveel mogelijk afstand van elkaar: tafels waar het kan 

in toetsopstelling. 

 
MONDKAPJES  
De regels voor het dragen van mondkapjes zijn als volgt: 

 
1. De wettelijk voorgeschreven mondkapjes zijn ‘stoffen’ mondkapjes (wasbaar of 

disposable). Spatschermen en doorzichtige plastic mondkapjes mogen niet meer.  

 
2. Leerlingen die hun mondkapje vergeten zijn kunnen tegen betaling van 1 euro bij de 

loge een mondkapje kopen. De opbrengst hiervan gaat naar de Voedselbank. 

 
3. Medewerkers hebben hun mondkapje op wanneer ze zich bewegen door de school. 

Het mondkapje hoeft niet op als medewerkers voor de klas staan binnen de 

aangegeven belijning.  
 

4. Leerlingen hebben hun mondkapje op wanneer zij bewegen door de school. Zodra de 

leerlingen zitten of stilstaan in een groep en iets eten mogen zij hun mondkapje 
afdoen. Zodra ze weer bewegen moeten ze het mondkapje weer op doen.  
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Omdat we het niet naleven van de regels niet langer vrijblijvend willen laten zijn, 
hebben we een stappenplan gemaakt voor de handhaving van de regels met de 
hieruit voortvloeiende sancties.  

 
Als een leerling geen mondkapje draagt, wordt hij/zij daarop aangesproken: 
 

1. Bij een eerste keer wordt een leerling gewaarschuwd en moet het mondkapje 
weer worden voorgedaan. 

2. Bij een tweede keer wordt de leerling naar de teamleider/teamondersteuners 
gestuurd om zich te melden. De leerling moet afhankelijk van zijn rooster 

nablijven of krijgt een opdracht. Ouders/verzorgers worden op de hoogte 
gebracht. 

3. Bij herhaaldelijke constatering van het niet dragen van mondkapjes: leerling 

krijgt strafcorvee.  

 

Deze week hebben de mentoren de regels besproken met de leerlingen. Vanaf maandag 7 
december zullen we de sancties toepassen. Ter herinnering aan het dragen van mondkapjes 
hangen onderstaande posters inmiddels verspreid in de school: 

 

 
 
Do. 17 december kerstactie ten bate van de Voedselbank 
Dit jaar zijn grootschalige kerstvieringen in de aula helaas 

geen optie. Daarom vieren we Kerst dit jaar met de 
mentorgroepen in de klas, en wel zo veel mogelijk op 
donderdag 17 december.  

 
Dit jaar willen we met de hele school de Voedselbank 
steunen. In Nederland leven bijna een miljoen mensen 

onder de armoedegrens, van wie bijna de helft wordt 
gevormd door ouders met minderjarige kinderen. Armoede 
is van alle tijden en juist nu mensen door de crisis hun 

banen kwijtraken, neemt armoede toe en wordt er een 
steeds groter beroep op de Voedselbank gedaan. 
 

De Voedselbank kampt in deze tijden van corona juist met 
tekorten en kan alle steun gebruiken. Met deze actie maken 
we naastenliefde en zorgen voor een ander als boodschap 

van onze kerstviering heel concreet.  
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Het idee is dat we met alle klassen producten gaan leveren aan de Voedselbank. We willen 
iedere leerling vragen om een product mee te nemen van het boodschappenlijstje (meer 
mag natuurlijk altijd). 

 
Met deze actie kunnen we de Voedselbank van ruim duizend producten voorzien. Daarnaast 
maken in sommige mentorlessen de leerlingen ook nog kerstkaarten die met de pakketten 

mee worden gegeven.  
 
Deze zgn. mentorale kerstvieringen vinden zo veel mogelijk plaats op donderdag 17 

december. Meer informatie hierover volgt via de mentor.  
 
Als kleine ‘pleister op de wonde’ dat er dit jaar niet zo veel feestelijkheden kunnen worden 

gevierd op de manier waarop we gewend zijn, hebben we besloten om alle leerlingen op 
vrijdag 18 december een extra vrije dag te geven. De kerstvakantie start dus een dag 
eerder. 

 
De algemene planning tot aan de kerstvakantie ziet er als volgt uit:  
 

Week 50 

Ma 7-dec   Deze weken: Driehoeksgesprekken OB/BB eerste ronde 

Ma 7-dec 08:30 10:15 Biologie Olympiade 6V (ca. 40 leerlingen) 

Ma 7-dec 14:30 16:30 Werkmiddag PWS 5H (4 van 4) 6V (5 van 5) 

Di 8-dec       

Wo 9-dec       

Do 10-dec 14:30 16:00 Werkmiddag POD 4M (3 van 5) 

Vr 11-dec 08:30 16:30 Paarse Vrijdag  

Week 51 

Ma 14-dec   Deze weken: Driehoeksgesprekken OB/BB eerste ronde 

Ma 14-dec       

Di 15-dec 14:00 16:30 PWS-presentatiemiddag 6V (hybride) 

Wo 16-dec       

Do 17-dec     Kerstvieringen met de mentor (actie Voedselbank) 

Do 17-dec 14:30 16:00 Werkmiddag POD 4M (4 van 5) 

Do 17-dec   Meting stempelsaldo t.b.v. herkansing TW2 (verzet van 

18.12) 

Vr 18-dec   Vrije dag leerlingen en medewerkers 

 

Vrijdag 11 december Paarse Vrijdag 
Paarse Vrijdag is landelijk een grote actiedag van de GSA, de 
Gender and Sexuality Alliance. Vrijwel elke middelbare school in 

Nederland heeft zo’n GSA, een groep leerlingen die zich inzet voor 
seksuele- en genderdiversiteit. Door elk jaar op de tweede vrijdag 
in december de school paars te kleuren, zet de GSA zich in voor 

gelijkheid voor de hele LGBTQ-gemeenschap. De dag zal 
begonnen worden met het hijsen van de regenboogvlag voor de 
school en alle leerlingen en medewerkers wordt gevraagd om ter 

ondersteuning van deze boodschap die dag iets paars te dragen. 
Meer informatie is te lezen op de site van de landelijke GSA: 
https://www.gsanetwerk.nl/paarsevrijdag/ 

https://www.gsanetwerk.nl/paarsevrijdag/
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Januari/februari: open dag en voorlichtingsactiviteiten 
Door corona zullen alle activiteiten voor leerlingen en ouders van groep 8 bij alle middelbare 

scholen in de regio een andere invulling krijgen. Scholen kunnen hun gebouw tijdens de Open 
Dag en de informatieavond niet fysiek voor bezoekers openstellen.  
 

De Open Lesmiddagen (op woensdag 6 januari en woensdag 10 februari 2021) 
kunnen wel gewoon fysiek op school plaatsvinden, maar alleen voor leerlingen van groep 8 
(niet voor groep 7 of 6). Deze afspraken zijn gemaakt met alle VO-scholen in de regio. 

Inschrijven voor de open lesmiddagen is al mogelijk via de site: 
https://www.griftland.nl/kom-kennismaken/ 
 

Uiteraard willen we leerlingen en ouders wel in de gelegenheid stellen om verder kennis te 
maken met onze school. We zijn daarom bezig om een 360 graden-virtuele tour door de 
school te laten bouwen. Deze is na oplevering permanent te bezoeken via onze site. 

 
De Open Dag op zaterdag 16 januari van 09.30 tot 13.00 uur vindt virtueel plaats, en 
dit geldt ook voor de Informatieavond voor ouders op donderdag 21 januari.  

  
Tot slot 

Het mag duidelijk zijn dat door corona bij voortduring een beroep wordt gedaan op ieders 
volharding en flexibiliteit. Dat maakt ons des te trotser op onze leerlingen en onze 
medewerkers. Zij zijn dagelijks bezig om hun beste beentje voor te zetten. Kort voor de 

kerstvakantie komen we nog een keer met een nieuwsbrief, om daarna te kunnen gaan 
genieten van twee weken welverdiende rust. Voor nu wensen wij iedereen een fijn 
Sinterklaasweekend… 

 

Met vriendelijke groet,  
  

 

Kees Versteeg    Karel Hermans  
rector       plaatsvervangend rector  
 

https://www.griftland.nl/kom-kennismaken/

