
  

 
 

 

  
Aan de leerlingen en de ouders/verzorgers van leerjaar 3 t/m 6  
 
 
Oldenzaal, 24 augustus 2021 

  
 
Betreft: opening schooljaar 2021-2022 leerjaar 3 t/m 6 
  
 
Geachte ouder, verzorger, beste leerling,  
 

Op dit moment krijgen wij veel vragen van ouders/verzorgers en leerlingen rondom diverse 
onderwerpen met betrekking tot de opstart van het schooljaar 2021-2022. We willen u/jullie graag 
informeren over de manier waarop we omgaan met o.a. verzoeken tot klas- en clusterwijzigingen 
en het volgen van lessen op afstand.  

 
Lesrooster en klasindeling  
De eerste paar weken van het nieuwe schooljaar werken we met een voorlopig rooster wat ingaat 

op 25 augustus a.s. De weken daarna gebruiken we om fouten uit het rooster te halen en het 
rooster te optimaliseren. Bijvoorbeeld door het aantal tussenuren en het aantal achtste uren van 
leerlingen te reduceren. 
 
Leerjaar 3 
De klasindeling is heel zorgvuldig gemaakt met de informatie die we ontvangen van de mentoren 

van de 2e klassen. Deze informatie verwerken we en de door ons gemaakte klasindeling wordt 
uitgebreid besproken met alle betrokken mentoren. Hierna is de klasindeling definitief. 
 
Onze ervaring is dat een nieuwe klas snel went en dat na een aantal weken de wissel niet nodig is. 
We hanteren een periode van 6 weken (tot aan de herfstvakantie). Mochten er dan nog steeds 
gewichtige en onoverkomelijke zaken zijn op basis waarvan een klaswissel wenselijk zou zijn, gaan 
we dan met de leerling, de mentor en ouder(s)/verzorger(s) in gesprek. 

 

Leerjaar 4, 5 en 6 
In deze leerjaren heeft de leerling een individueel lesrooster wat wordt bepaald op basis van het 
gekozen profiel en de profielkeuzevakken. Zoals hierboven aangegeven worden in de eerste weken 
de fouten uit het rooster gehaald. Pas na deze periode bekijken we in hoeverre ook individuele 
roosterverzoeken van leerlingen gehonoreerd kunnen worden.  
 

Onze ervaring is dat de nieuwe groepssamenstelling snel went. Daarbij kan het zo zijn dat je 
weliswaar niet in dezelfde stamgroep zit maar wel bij de verschillende vakken bij vrienden in de 
clustergroep zit. 
 
Wat verwachten wij van de leerlingen welke door de covid-19 maatregelen geen lessen 
kunnen volgen op school? 

Op woensdag 25 augustus a.s. starten we met kennismaking en de eerste lessen. De lessen 
worden fysiek gegeven. Wanneer een leerling door quarantainemaatregelen niet fysiek aanwezig 
kan zijn, verwachten we dat de leerling zelfstandig verder werkt aan de hand van de opgestelde 
studiewijzers, te vinden in Somtoday. We vragen daarnaast de betreffende leerling om contact op 
te nemen met zijn/haar vakdocenten om te bespreken wat de verdere mogelijkheden zijn om de 

lesstof zo goed mogelijk eigen te maken.  
 

Kennismakingsactiviteit 
Zoals al eerder aangekondigd vindt er op woensdag 25 augustus a.s. een spetterende en actieve 
kennismakingsactiviteit plaats. We vragen leerlingen om makkelijk zittende kleding te dragen zodat 
ze de hele middag lekker kunnen meedoen aan alle onderdelen van het programma, met 16:00 uur 
als eindtijd. 
 
Met vriendelijke groet,  

 
Schoolleiding en de leerjaarcoördinatoren 


