
 

Utrecht, 23 april 2021 
 
 
Geachte ouders, verzorgers, beste leerlingen,  
 
Zo vlak voor de meivakantie willen wij graag nog een aantal zaken onder jullie aandacht brengen.  
Allereerst is het fijn te melden dat Stéphanie Bakker, de nieuwe rector, haar gezicht al 
verschillende keren heeft laten zien op school. Met plezier richt zij zich voor het eerst tot jullie: 
 
Hoewel ik officieel pas op 1 mei op het USG start, ben ik de afgelopen weken al wel een paar keer 
op school geweest om een en ander van Marieke Folkers overgedragen te krijgen en alvast aan 
te sluiten bij het overleg van de schoolleiding. Het was spannend of het beeld dat ik van het USG 
gekregen had overeen zou komen met de werkelijkheid. Het bleek al mijn verwachtingen te 
overtreffen! Wat een fijne sfeer ademt de school. En wat een energie gaat er van iedereen uit, 
zelfs in deze ingewikkelde tijden. Het voelt als een groot voorrecht om na de meivakantie deel uit 
mogen gaan maken van deze gemeenschap. Ik zie er erg naar uit dan ook met leerlingen en 
ouders kennis te kunnen maken! 
 
Stéphanie Bakker 
 
 
Zelftesten 
 
Ongetwijfeld zullen jullie via de media over de plannen met zelftesten voor leerlingen en 
medewerkers in het onderwijs gehoord hebben. De eerste zelftesten zijn inmiddels op school 
bezorgd. Na de meivakantie zullen deze zelftesten gebruikt gaan worden, als dat nodig is. Aan 
deze nieuwsbrief zijn 2 bijlagen toegevoegd die over deze zelftesten gaan. De NUOVO-scholen 
hebben gezamenlijk besloten het zelf testen door leerlingen niet op school te organiseren. Het 
is onder de huidige omstandigheden praktisch onmogelijkheid om in school een testruimte in te 
richten. In de meegezonden brief leest u daar meer over. 
 
Nieuwbouw foto’s zie volgende blad 
 
De nieuwbouw vordert gestaag en op schema! Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we er na de 
zomervakantie gebruik van gaan maken. In de aanbouw komen o.a. een theaterzaal en 4 extra 
lokalen. We zien er erg naar uit om het nieuwe schooljaar te starten in onze theaterzaal! Om 
jullie alvast een indruk te geven hebben we een aantal foto’s als bijlage toegevoegd. 
 
 
Nieuwe dagindeling met 80-minutenrooster 
 
U weet waarschijnlijk dat het invoeren van de nieuwe dagindeling ten gevolge van COVID-19  
uitgesteld is. Inmiddels wordt er hard gewerkt om het rooster met de nieuwe dagindeling voor 
volgend schooljaar op tijd klaar te hebben. De belangrijkste doelen van deze nieuwe dagindeling 
zijn: meer rust (minder wisseling van lessen), meer mogelijkheden voor individuele begeleiding 
door o.a. het flexibel benutten van de dagstart en het dagslot, en er worden per leerjaar VVV-
lessen ingeroosterd voor versterking, verbreding of verdieping. 
 
 
 
 



 

Ventilatie 
 
We zijn blij te kunnen melden dat deze week duidelijk is geworden dat de aanpassingen aan het 
ventilatiesysteem daadwerkelijk in de zomervakantie plaats zullen vinden. De planning is nog 
steeds dat bij de start van het nieuwe schooljaar deze aanpassingen afgerond zullen zijn. 
 
Versterkingsuren 
Enige tijd geleden hebben we aangekondigd dat de derde toetsweek (begin maart) gebruikt zou 
worden om te peilen of onze leerlingen de leerdoelen van het afgelopen kwintaal bereikt 
hadden. Voor leerlingen die deze doelen (nog) niet bereikt hebben, is er afgesproken dat de drie- 
en vier-uursvakken één van de reguliere lessen zouden gebruiken om deze groep leerlingen 
versterking aan te bieden. De verschillende vaksecties zijn daar voortvarend mee aan de slag 
gegaan. Bij een enkel vak zal het versterkingsuur nog doorlopen in het vijfde kwintaal. In het 
afgelopen kwintaal is er voor leerlingen uit de onderbouw de mogelijkheid geweest om de 
eerder gemaakte toets te herkansen om te laten zien welke vorderingen zij door het volgen van 
de versterkingslessen hebben gemaakt. De versterkingsuren zijn als het ware een voorproefje 
op het nieuwe schooljaar, waarin ze vast onderdeel van het VVV-programma worden. 
 
Mondkapjes 
 
Vanaf 1 december geldt een mondkapjes plicht in het onderwijs. 
Tot en met vandaag waren er voor leerlingen, die het mondkapje niet bij zich hebben, bij de 
conciërges mondkapjes gratis beschikbaar. Wij zijn van mening dat leerlingen meer dan 
voldoende tijd hebben gekregen om eraan te wennen een mondkapje bij zich te hebben. Na de 
meivakantie zijn er tegen betaling (50 cent) nog steeds mondkapjes bij de conciërge beschikbaar. 
 
 
Centraal examen 
 
In januari is bekend geworden dat het centraal examen dit jaar doorgaat met een enkele 
aanpassingen, zoals de mogelijkheid tot spreiden van het examen, een extra herkansing en 
indien het niet laten meetellen van het eindcijfer van een vak. Inmiddels hebben bijna alle 
leerlingen hun schoolexamen afgerond. Onze complimenten daarvoor! Zij kunnen zich nu 
volledig voorbereiden op het centraal examen.  
Omdat het afscheid van school (de zgn. ‘Laatste  Lesdag’) niet kon doorgaan, hebben wij besloten 
woensdag 12 mei een afscheidslunch voor de leerlingen te organiseren. Diezelfde woensdag zijn 
de leerlingen op school om hun cijfers te controleren. Ook zullen er dan leerlingen op school zijn 
om deel te nemen aan een proefexamen. ’s Avonds wordt er een korte infoavond (online) 
georganiseerd voor mededelingen en het stellen van vragen over de organisatie van het centraal 
examen. Deze infoavond begint om 19:30 uur. Via magister zullen ouders en leerlingen uit 
leerjaar 6 (en versnellers leerjaar 4 en 5) nog geïnformeerd worden. 
 
We wensen jullie allemaal een welverdiende en gezonde meivakantie toe en we zien graag groep 
B maandag 10 mei weer terug op school! 
 
Met vriendelijke groet, ook namens Stéphanie, 
 
Aad, Paula en Stefan 
 
 
Bijlagen: brief zelftesten en stappenplan zelftesten 



 

 
 


