
 

 

Utrecht, 9 februari 2021  
 
Geachte ouders, verzorgers, beste leerlingen,  
 
Inmiddels zitten we in week 8 van de lockdown. Jullie zijn van ons gewend regelmatig een update 
te ontvangen. Omdat daar de afgelopen periode niet tot nauwelijks aanleiding voor was en we 
een uitgebreid verslag naar aanleiding van de contactouderavond hebben verstuurd, hebben we 
niet nog een extra brief willen sturen.  
Naast de examenleerlingen is een aantal leerlingen op school bij wie het niet goed of goed 
genoeg lukt om thuis te werken. Vorige week dinsdag hebben we tijdens de persconferentie 
gehoord dat middelbare scholen voorlopig nog niet volledig open kunnen. Dit duurt in ieder 
geval tot na de voorjaarsvakantie en er wordt gesproken over een mogelijke terugkeer op 1,5 
meter, wat betekent dat onze leerlingen niet elke dag naar school kunnen. Hoewel we hierop 
voorbereid waren, was het toch vervelend om te horen. Het liefst zien we jullie allemaal op 
school, dat is zeker in deze tijd een belangrijke plek om samen te zijn en samen te leren. 
 
Hoe verder? 
Tijdens de contactouderavond hebben we van veel ouders gehoord dat het steeds beter gaat 
met het onderwijs op afstand. Natuurlijk zijn er verschillen, zowel tussen docenten als tussen 
voorkeuren van leerlingen. De meest gestelde vraag ging uiteraard over hoe we verder gaan na 
de lockdown. Met de informatie die we nu hebben, hebben we een aantal besluiten voor de rest 
van het schooljaar genomen:  

1) De invoering van de aangepaste dagindeling wordt uitgesteld tot het nieuwe schooljaar. 
Op deze manier hebben we allemaal de rust en ruimte om, als de leerlingen straks weer 
naar school mogen, samen te wennen aan het ritme van het weer naar school gaan en 
te kijken hoe het met de leerling gaat. We kunnen versterken waar nodig en 
onderzoeken wat nodig is om de rest van de schoolcarrière goed te vervolgen. 

2) De bedoeling van de aangepaste dagindeling is maatwerk. Niet elke leerling heeft 
hetzelfde nodig en dat zien we ook in deze coronatijd. Daarom zal het rooster bij 
terugkeer naar school op de volgende manier worden ingericht:  

a. 4-uurs vakken krijgen 3 uur in het rooster met de hele klas en het 4e uur wordt 
gebruikt om te versterken met die leerlingen die dat nodig hebben; 

b. 3-uurs vakken krijgen 2 uur in het rooster met de hele klas en het 3e uur wordt 
gebruikt om te versterken met die leerlingen die dat nodig hebben; 

c. 2-uurs vakken krijgen 2 uur in het rooster en richten zich met name op de 
vaardigheden die eventueel ontbreken.  

3) Als de leerlingen na de voorjaarsvakantie weer naar school mogen, zal de toetsweek die 
gepland staat (vanaf 8 maart) doorgaan, waarbij het nadrukkelijk zal gaan om te kijken 
waar de leerling staat na deze periode van thuisonderwijs. De resultaten kunnen 
aanleiding zijn om de laatste 2 kwintalen op een andere manier in te richten. Dit geldt 
overigens niet voor de PTA-toetsen in de bovenbouw, deze moeten doorgaan zoals ze in 
het PTA vermeld staan. Hierbij is het belangrijk te vermelden dat we steeds in gesprek 
zijn met elkaar over de kern van het vak en de lat lager leggen. Bijzondere tijden vragen 
een bijzondere aanpak.  

4) Een andere veel gestelde vraag tijdens de contactouderavond ging over overgang en/of 
doubleren. Het is al jaren traditie dat we goed kijken naar waar een leerling staat en of 
hij klaar is voor het volgende leerjaar. Dat zal dit jaar niet anders zijn. Waar mogelijk zal 
de leerling naar het volgende leerjaar gaan, waarbij we zullen overleggen met de 
leerling, de mentor en de ouders. We zullen hierover meer duidelijkheid geven in de 
loop van het schooljaar.  

 
 



 

 

Welbevinden 
Uit landelijk onderzoek blijkt dat het tijdens deze coronacrisis met de mentale gezondheid van 
jongeren niet beter is geworden. Ook wij zien een toename in somberheid en moeilijkere 
zelfregulatie bij een aantal van onze leerlingen. Via de mentor en ons ondersteuningsteam 
kunnen we snel schakelen met externen als er meer ondersteuning nodig is dan wij op school 
kunnen bieden. Heb je of hebben jullie behoefte aan hulp of ondersteuning, een luisterend oor 
of een lijstje met tips en adviezen? Op onze website hebben we een aantal mogelijkheden op 
een rijtje gezet.  
 
Van de ouderraad | online ouderlesavond donderdag 4 maart 2021 
Een keer per jaar organiseert de Ouderraad de inmiddels traditionele ouderlesavond.  
Ouders kunnen dan een avondje terug in de schoolbanken, en krijgen een inkijkje in vakken als 
wiskunde, filosofie en Grieks door bevlogen USG-docenten. Velen genieten van deze 
inspirerende bijeenkomsten en vragen zich na afloop af waarom ze deze vakken vroeger op 
school niet interessant vonden...  
De ouderlesavond vindt plaats op donderdag 4 maart. Zet hem alvast in uw agenda!  
 
Informatieavond examenleerlingen 
Op donderdag 18 februari organiseren we een informatieavond voor de leerlingen en ouders 
van leerjaar 6 (en de versnellers in leerjaar 5) over het eindexamen. Hiervoor ontvangen de 
leerlingen en ouders een aparte uitnodiging.  
 
We vertrouwen erop jullie voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er 
vragen en/of opmerkingen zijn, mail dan naar corona@usgym.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Paula Mostert, Stefan Landman, Aad van Diemen en Marieke Folkers 
Schoolleiding 
 


