
  

 

 
 
 

 

Aan de ouders/verzorgers en leerlingen leerjaar 3 t/m 6 van locatie Lyceumstraat  
  

 
Oldenzaal, 19 november 2020  
  
 
Betreft: informatie over middagprogramma leerjaar 3 t/m 6 
  
 

Geachte ouder/verzorger en leerling,  
  

Twee weken geleden hebben we aangekondigd dat we vanaf maandag 23 november a.s. met een 
aangepast middagprogramma gaan werken. In deze brief informeren we u over de inhoud van dit 
middagprogramma en wat we van onze leerlingen verwachten.  
 

Rooster middagprogramma 
In het document ‘Rooster middagprogramma’, dat te vinden is op de website van onze locatie, 
onder het kopje “Roosters”, is te zien dat we per jaarlaag verschillende onderwijsactiviteiten 
inplannen. Wekelijks wordt dit rooster van het middagprogramma op de website geactualiseerd. 
Vanaf maandag 23 november is het middagprogramma, waar nodig, zichtbaar in Somtoday. 
 
Toelichting op de verschillende onderdelen van het middagprogramma  

Mentorgesprekken en afnemen toetsen 
Voor alle leerjaren is er op maandag- en vrijdagmiddag ruimte ingeroosterd om mentorgesprekken 
te kunnen voeren. Dit kunnen gesprekken zijn op initiatief van de leerling, maar ook op basis van 

uitnodiging van de mentor, op basis van behoefte. Het blijft altijd mogelijk voor mentoren om in 
goed overleg, buiten deze geplande momenten om, andere afspraken te maken.  Mocht een 
leerling op maandag- of vrijdagmiddag een toets moeten maken, dan gaat deze te allen tijde voor.  
 

Vakinhoudelijk contactmoment 
Op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag zijn er vakinhoudelijke contactmomenten 
ingeroosterd voor alle theorievakken uit alle leerjaren. Elk vak is minimaal één keer in de week 
ingeroosterd. Dit contactmoment is bedoeld voor leerlingen om vragen over de lesstof te stellen of 
om extra uitleg/begeleiding van de vakdocent te krijgen. Leerlingen die hier gebruik van willen 
maken, moeten zich voor deze uren inschrijven via Somtoday. Vakdocenten en mentoren hebben 

daarnaast de mogelijkheid om leerlingen te verplichten om bij een contactmoment aanwezig te 
zijn. Buiten deze ingeroosterde vakinhoudelijke contactmomenten om, blijft het voor docenten 
altijd mogelijk om individuele ondersteuningsafspraken te maken met leerlingen.  
 
Bijspijkermodules 

In het middagprogramma is ruimte vrijgemaakt voor het aanbieden van extra bijspijkermodules 
gericht op vakinhoudelijke hiaten in de lesstof of het werken aan algemene vaardigheden. Hier zijn 

we aan het begin van het schooljaar bij enkele leerjaren reeds mee begonnen, maar het aanbod 
proberen we zoveel mogelijk op basis van behoefte uit te breiden.  
Meer informatie over bijspijkermodules die binnenkort van start gaan voor de leerjaren 3 havo en 
3, 4, 5 vwo, leest u in de bijlage “bijspijker- en ondersteuningsmodules”.  
 
Huiswerkuur leerjaar 3 
We realiseren ons dat wanneer een leerling kortere lesdagen heeft, dat ook een bepaalde mate van  

zelfstandigheid verwacht wordt van de leerling, bijvoorbeeld voor het maken van huiswerk. Wij 
vragen u of u uw zoon/dochter hierbij wilt ondersteunen. Vanuit school bieden we de mogelijkheid 
aan leerlingen van klas 3 om op maandag- en/of donderdagmiddag op school, onder toezicht, in 
stilte te werken aan hun huiswerk. Deze uren zijn bedoeld voor de leerlingen die niet in staat zijn 
om zelf de benodigde discipline in hun schoolwerk aan te brengen of leerlingen die thuis geen 

goede werkplek hebben. Leerlingen kunnen zich hiervoor inschrijven via Somtoday, maar ook een 

mentor kan een leerling aanmelden.   
 
Practica  
Op dinsdag- en woensdagmiddag zijn er voor de niet-examenklassen uren ingepland om een 
practicum te kunnen doen. Leerlingen worden door hun eigen vakdocent geïnformeerd over 



 

 

ingeplande practica. Daarnaast zal de benodigde informatie ook zichtbaar zijn in Somtoday. 
Aanwezigheid is verplicht.  
 
Praktijkvakken: beeldende vorming, muziek 
Voor leerjaren 4 en hoger zijn praktijkuren ingepland voor de vakken beeldende vorming en 

muziek. Op de maandag- en donderdagmiddag zijn deze uren ingepland voor de leerjaren 4 havo, 
4 vwo en 5 vwo. Op de dinsdag- en woensdagmiddag zijn deze uren ingepland voor de leerjaren 5 
havo en 6 vwo. Deze lesuren zijn zichtbaar in Somtoday. Afspraken over aanwezigheid worden 
door de docent gemaakt met de leerlingen.  
 
Somtoday 
Waar mogelijk verwerken we de geplande activiteiten van het middagprogramma zoveel als 

mogelijk in Somtoday. We streven naar duidelijkheid voor leerlingen en u als ouder. We willen u er 
wel op attenderen dat individuele afspraken tussen vakdocenten/mentoren en uw zoon/dochter 
gemaakt kunnen worden, maar niet altijd in Somtoday worden opgenomen.   

Instructies m.b.t. het inschrijven in Somtoday zijn als bijlage opgenomen bij dit schrijven.  
 
Aanwezigheidsplicht 

De regels omtrent aan- en afwezigheid gelden voor alle activiteiten die we aanbieden: de online 
lessen, de lessen op school en de middagactiviteiten. Zoals u in onze schoolgids kunt lezen, dienen 
onze leerlingen zich dagelijks tussen 08.30 uur en 16.00 uur beschikbaar te houden voor 
onderwijsactiviteiten. Het feit dat we aanpassingen in ons onderwijs doen, betekent niet dat daar 
verandering in komt. 
 
Aanwezigheid bij middagactiviteiten 

Leerlingen die door vakdocenten of mentoren verplicht worden om deel te nemen aan een 
middagactiviteit, dienen aanwezig te zijn. Dit geldt ook voor middagactiviteiten waar uw 
zoon/dochter fysiek voor aanwezig moet zijn op school, ongeacht of de activiteit is gepland op een 
fysieke lesdag van uw zoon/dochter dan wel een online lesdag.   

 
Aanwezigheid bij lessen op fysieke lesdagen 
Door gepland dan wel ongepland lesuitval, kan het wel eens gebeuren dat leerlingen maar enkele 

lessen hebben op één dag. Met name als de fietstijd van een leerling verhoudingsgewijs lang is ten 
opzichte van het aantal lessen die de leerling op school heeft, krijgen docenten nog wel eens het 
verzoek van leerlingen en ouders om online de les te volgen in plaats van fysiek. Door de wijze 
waarop we op dit moment ons onderwijs aanbieden, zijn de fysieke contactmomenten sterk 
verminderd voor de leerlingen. Het fysiek volgen van onderwijs op school, waarbij er interactie 
tussen leerlingen onderling en met de docent mogelijk is, vinden wij zowel om sociale- als 

onderwijskundige redenen niet alleen van belang, maar zelfs noodzakelijk. Daarom geven wij 
leerlingen dan ook geen ruimte om fysieke aanwezigheid bij een les om te zetten naar een online 
les.   
 
Tot slot 
In de eerste weken zijn er ongetwijfeld zaken die nog niet helemaal naar wens verlopen en nog 

aanpassing behoeven. Mocht u ergens tegenaan lopen: laat het weten aan de mentor van uw 

zoon/dochter. Samen met u proberen we, ondanks de crisissituatie, voortdurend ons 
onderwijsprogramma te optimaliseren en waar nodig te verbeteren.   
 
Heeft u ondanks het uitgebreide aanbod aan extra onderwijsactiviteiten de indruk dat uw zoon of 
dochter meer nodig heeft, gaat u dan vooral in gesprek met de mentor van uw zoon/dochter.  
 
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Nelleke Smeenk, adjunct directeur  
Arna Roersma, adjunct directeur  
 

 
 
Bijlage:  

• Bijspijker- en ondersteuningsmodules leerjaren 3 havo en 3, 4, 5 vwo  

• Instructies inschrijving uren Somtoday   

 


