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Heeft u wel
eens nagedacht over
een (levens)
testament?

Steun de
lokale
ondernemers
juist nu!
Uiteraard heeft ook de
detailhandel te maken
met de eisen die zijn
gesteld aan de anderhalve meter economie.
Welke impact heeft dat
op het bezoek aan de
showroom en op het
totaalplaatje? Christian
Twiest van de tegenover IKEA gevestigde
keukenspecialist Reddy
Keukens vertelt in deze
editie op openhartige
wijze hoe hij ondernemen in de anderhalve
meter economie ervaart. Hij merkt daarbij
dat mensen steeds bewuster lijken te kiezen
voor het steunen van
de lokale ondernemers.
Een ontwikkeling die
hij in het algemeen als
positief ervaart. ,,Wij
vertonen immers veel
gelijkenis met de meeste Barendrechters en
hebben ook kinderen
die graag blijven sporten”, zegt hij.

Hoe gaan scholen om met
‘het nieuwe normaal’?
In iedere toespraak van de premier valt de term ‘het nieuwe normaal’. Ook het onderwijs zoekt naar de juiste
manier om vorm te geven aan de anderhalve meter school. Leezan van Wijk, de nieuwe rector van het Marnix
Gymnasium, is een van de vele onderwijsmensen die in deze krant vertelt over de wijze waarop de scholen voor
voortgezet onderwijs de afgelopen periode hebben gewerkt en hoe zij het vanaf juni aanpakken, als de leerlingen
weer naar school komen.
De verhalen over het onderwijs starten vanaf pagina 8

Ons testament. We denken er liever niet te veel
over na. Juist in deze onzekere tijden blijkt echter weer hoe belangrijk
het is om de zaken goed
geregeld te hebben. Niet
alleen omtrent onze
eventuele nalatenschap,
maar ook als het gaat
om de bevoegdheid om
namens ons te handelen als we zelf tijdelijk of
langdurig niet in staat
zijn om onze wil te uiten
of te bepalen en/of onze
eigen belangen te behartigen, bijvoorbeeld door
ziekte of afwezigheid.
Bij uitstek onderwerpen om eens over van
gedachten te wisselen
met een notaris, juist op
het moment dat dit nog
kan. Pieter Verboon van
Notariskantoor Bijdorp
Barendrecht vertelt in
deze editie waarom dit
zo belangrijk is en waar
u aan moet denken.

Experience
College
BP Ziedewij ook tijdens
corona pitstop van
Barendrecht

De Bondt Publishing
specialist in onderwijsuitgaven!
De uitgever van deze krant biedt scholen al enkele
jaren de mogelijkheid om onder de aandacht te
komen. Niet alleen met onderwijskranten, maar
ook met een scholenspecial. Er zijn speciale edities in diverse gebieden.

De wereld stond even stil
dus niemand heeft
een achterstand opgelopen
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BP Ziedewij ook tijdens corona pitstop van Barendrecht:
een dankwoord aan de regio
De lockdown-maatregelen hebben voor iedereen impact gehad en nog steeds
is het aanpassen en accepteren, opdat we als gemeenschap in samenwerking gezond blijven en elkaar erdoorheen helpen.
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Evert Rop,
Grando Barendrecht

Ook bij BP Ziedewij was
het schakelen. Nederland liet massaal de auto
staan, bleef zoveel mogelijk thuis en de eigenlijk
nog maar nét geopende
bakery - snackcorner
Dailyz Eten & Drinken
in de verbouwde shop
van Ziedewij (waar voorheen Délifrance zat) was
amper begonnen met
promotie in de regio. De
nieuw ontwikkelde coffeecorner en 26 luxe zitplaatsen moesten dicht,
buitenmeubilair moest
weg en onder strikte
voorwaarden
konden
klanten wel bestellingen
afhalen in de shop.
De tijd die mensen opeens hadden zorgden er
gelukkig voor dat andere
services juist goed gebruikt werden: Autowassen (carwash of in de
wasboxen), met de hond
wandelen en daarna wassen in de dogwash, grote

schoonmaak en groter
textiel wassen in de professionele wasmachine.
En door het goede weer
steeg ook de vraag naar
ons brede assortiment
gasflessen, BBQ materialen en ijsjes. Ook een bijzondere opleving hadden
de telefoonkaarten en
giftcards. Bouwmarkten
bleven populair en dus
ook onze aanhangers. Die
staan niet vaak meer stil!
Doordat steeds meer
mensen online bestellen,
wordt onze De Buren
pakketservicewand nu
ook volop gebruikt. Gesteund door deze positieve ontwikkelingen en de
– zo blijkt maar weer –
na 20 jaar opgebouwde
bekendheid, was het aan
ons om ook vol gas te geven op de activiteiten van
onze bakery en snackcorner Dailyz.
Acties, menukaarten huis
aan huis, facebook, moe-

derdag ontbijtbox, online vindbaarheid, Thuisbezorgd …we zijn aan de
slag gegaan en dat slaat
aan…en hoe! Met onze
gevarieerde menukaart,
ruime
openingstijden
(dagelijks tot 21u!) en
dito bezorgtijden vormen
we intussen steeds vaker
hét alternatief in de regio. Van ontbijt en lunch
tot aan vergaderschalen,
snacks en maaltijden.
Er is nog altijd van alles te verbeteren, daar
zijn we ons van bewust.
En daar zijn we dan ook
dagelijks mee bezig.
Ziedewij, pitstop van
Barendrecht is er voor
iedereen; jong, oud, particulier en zakelijk. Het
meeste bijzondere aanbod van services dat je je
kan bedenken in de regio
en daar zijn we trots op.
Altijd op zoek naar nieuwe kansen en uitbreidingen, maar ook de wil om

duurzamer te worden.
Zo bieden we naast de
bekende
brandstoffen
ook AdBlue, LPG en heel
binnenkort ook CNG en
nieuwe EV laadplekken.
Op de panden liggen zonnepanelen en het water
in de wasstraat wordt
opgevangen en gerecycled voor gebruik.

Pitstop van Barendrecht
Middelweg 3 – Barendrecht, www.ziedewij.nl

Openingstijden Ziedewij

Openingstijden Dailyz

Ma-Vr 06 – 23u
Za
07 – 23u
Zo
08 – 23u

Ma-Vr
Za
Zo

We willen op deze plek
u, onze klant, bedanken.
U weet onze pitstop
steevast te vinden, ook
in moeilijkere tijden. We
voelen ons zeer vereerd.
Nogmaals: BEDANKT!
Team Ziedewij & Dailyz
Tot ziens bij Ziedewij,

Grandcafé - Restaurant - Terras
 Hoge betrokkenheid, persoonlijk
contact met de ondernemer
 Altijd één aanspreekpunt
 Superieur vakmanschap.
Van persoonlijk ontwerp tot montage
 Ontzorgd, vanaf het begin genieten
 Praktische oplossingen: van demontage
en afvoeren van de oude keuken of
badkamer, tot technische en
bouwkundige aanpassingen
 Prachtig assortiment vloer- en wandtegels
 3D ontwerp van de keuken of badkamer

Betaalbaar keuken- en baddesign.

Zakenborrels - Lunch - Diner
De keuken is geopend van 12:00 tot 22:00
Adres: Havenhoofd 17 2993 EK Barendrecht Tel: 0180 - 615 110
Website: www.doubledutchbarendrecht.nl

Grando Barendrecht Woonboulevard Barendrecht
Van ‘t Hoffstraat 18, tel.: 0180-726802, grando.nl. Iedere zondag open!

M Grand Café Double Dutch
P Double_Dutch_Barendrecht

06 – 21u
07 – 21u
08 – 21u

REDDY KEUKENS. GOED VOOR ELKAAR.
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Christian Twiest (Reddy Keukens)

,,Mooi dat mensen juist nu de lokale
ondernemers ondersteunen”
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Keuken, 320 x 180 cm
inclusief
Inclusief Bosch gaskookplaat, Maatregelen
afzuigkap, combimagnetron, Aanvankelijk was het ook voor Reddy Keukens onzeker
of de showroom wel of niet open mocht blijven. Al vrij
vaatwasser en koelkast.
snel werd echter duidelijk dat dit mogelijk was, waar» In elke gewenste maat leverbaar
«
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VAANPARK II • STOCKHOLM 5
0180 848 666 • Persoonlijk
www.reddy.nl
contact

Mensen die wel een nieuwe keuken nodig hebben,
bijvoorbeeld door een verhuizing, komen wél gewoon
naar de showroom. Dat kan ook op afspraak, eventueel
buiten openingstijden. ,,Daar wordt echt voor gebeld.
We plannen de afspraken bewust ruim”, zegt Christian. Een bezoek aan de showroom heeft ook zijn voorkeur. ,,Ik kan hier alles makkelijk laten zien, dan lopen
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kunnen werken. ,,Dat begint inderdaad al met de open
voordeur, maar we hebben ook handgel en reinigen de
showroom vaker. Natuurlijk letten we er ook op dat we
op gepaste afstand blijven. Gelukkig is onze winkel daar
wel naar, zelfs als mijn collega en ik allebei met klanten
rondlopen”, legt hij uit. De gezondheidsrisico’s zijn dus
zeer laag, maar Christian proeft wel meer voorzichtigheid bij de mensen. ,,De spontane aanloop is nagenoeg
nul. Als mensen kunnen wachten, dan wachten ze.”

De voordeur van de showroom van Reddy Keukens is geopend. Een beter
signaal dat de tegenover IKEA gevestigde keukenspecialist ook in deze tijd
gewoon bezocht kan worden, is er eigenlijk niet. Gelukkig komen er nog altijd
klanten over de vloer. ,,Ik heb het idee dat mensen bewust voor de lokale ondernemer kiezen”, constateert franchisenemer Christian Twiest. Uiteraard is
hij graag bereid om te vertellen hoe hij ondernemen in de anderhalve meter
economie ervaart.
de klanten even mee. Via Skype is dat lastiger. Maar
naast dat praktische probleem, mis ik in dat geval het
persoonlijke aspect. Wij hebben gemeende interesse
in de mens achter de klant. Daarom voeren we hier
vaak intensieve gesprekken over veel meer dan de keuken alleen.”
Licht aan het einde van de tunnel
Het spreekt voor zich dat de coronacrisis dan niet onbesproken blijft. Openhartig vertelt Christian dat hij ook
heus wel eens wakker ligt. ,,Toch ben ik niet somber.
Voor mij is het natuurlijk anders dan voor de horeca of
de kappers, die moesten sluiten. Dan voel je het effect
meteen. Bij ons liepen de leveringen door. De eerste
weken was het in de showroom wel heel rustig, dus ik
sluit niet uit dat we het nog wel gaan merken”, zegt hij.
,,Ik denk echter dat we dat kunnen overbruggen, als we
er verstandig mee omgaan. Het gevoel dat er licht is
aan het einde van de tunnel overheerst.”

6.60
REDDY
KEUKENS BARENDRECHT
0

T-Roc Cabrio

A1 citycarver
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Ontdek jouw nieuwe auto op

autohoogenboom.nl



Snel rijden in een nieuwe auto? Kies een auto uit voorraad



Keuze uit ruim 750 nieuwe auto’s en occasions



Advies nodig? Stel je auto samen via videobellen met een verkoopadviseur

Je bent van harte welkom! Onze showrooms zijn geopend conform de richtlijnen van het RIVM.
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Lokale ondernemers
Mede dankzij mond-tot-mondreclame mag Reddy Keukens geregeld nieuwe klanten verwelkomen. Christian

merkt bovendien dat mensen in deze tijd bewuster
dichtbij huis blijven. ,,Een mooie ontwikkeling. Lokale
ondernemers vertonen immers veel gelijkenis met de
meeste Barendrechters. We hebben een gezin, onze
kinderen willen ook graag blijven sporten. Van dure managers is geen sprake, we werken voor onze eigen boterham. Dan is het natuurlijk geweldig als mensen ons
steunen door lokaal te kopen”, sluit hij af.

KEUKENS
Reddy Keukens
Stockholm 5
2993 LM Barendrecht
T: 0180-848666
I: www.reddy.nl
E: Barendrecht@reddy.nl

16-11-2018 11:35:31
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HET ADRES VOOR
DE INRICHTING VAN
UW HUIS/PROJECT
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SPECIAALZAAK IN:
TAPIJTEN – GORDIJNEN – BEDDEN
PARKET – PVC – LAMINAAT
BINNEN- EN BUITENZONWERING

Heeft u wel eens nagedacht over een testament
of een levenstestament?

Van Hemert Woonsfeer - ‘t Vlak 5 - 2991 EP Barendrecht
T: (0180) 62 26 66 - E: info@vanhemertwoonsfeer.nl - I: www.vanhemertwoonsfeer.nl

VERSE HAMBURGERS EN NOG VEEL MÉÉR!

ALTIJD
OPEN
TOT 21 UUR!

WAT STAAT ER OP
HET MENU VANDAAG?

LOADED FRIES BRUSSEL
Stoofvlees, spekblokjes, geraspte Grana Padano kaas,
bosui, piccalilly en mayonaise

AFHALEN MAG NATUURLIJK OOK!

GEVESTIGD IN DE SHOP VAN BP ZIEDEWIJ

Levenstestament

De wettelijke regeling
Sinds 2003 is wettelijk geregeld dat de langstlevende echtgenoot eigenaar wordt van de gehele nalatenschap van zijn/haar overleden echtgenoot; de langstlevende houdt dus de zeggenschap terwijl de kinderen
van de overledene een vordering erven op de langstlevende. De waarde van die vordering is gelijk aan de
waarde van het erfdeel van het kind, en deze vordering
is door de kinderen in principe niet op te eisen totdat
de langstlevende echtgenoot is overleden.

Wat is het?
In een levenstestament kunt u uw wensen met betrekking tot verschillende persoonlijke en zakelijke
belangen juridisch laten vastleggen. Deze regelingen
treden in werking als u tijdelijk of langdurig niet in
staat bent uw wil te uiten of te bepalen en/of uw eigen belangen te behartigen, bijvoorbeeld door ziekte
of afwezigheid. U bent in al die gevallen dus nog wel
in leven. Voor al deze gevallen kunt u een persoon
die u volledig vertrouwt bevoegdheid geven om uw
zaken te regelen. Deze persoon heet dan uw ‘gevolmachtigde’.

Bij veel mensen bestaat daarom het idee dat een testament niet meer nodig is. Realiseert u zich echter dat
de wettelijke regeling uitgaat van ‘standaardgevallen’,
terwijl veel situaties niet meer ‘standaard’ zijn en vragen om een aparte regeling. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan uw wens om de kinderen toe te staan dat zij hun
erfdelen in bepaalde gevallen juist wél kunnen opeisen,
of de wens om uw vermogen niet bij uw schoonkinderen terecht te laten komen.
Het opstellen van een testament
Met een testament kunt u – binnen bepaalde grenzen – dus afwijken van de wettelijke regels. Dit kan van
belang zijn wanneer bijvoorbeeld alleen familieleden in
aanmerking komen met wie u geen of nauwelijks contact heeft, of wanneer een kind ernstig ontspoord is.
Door in overleg met uw notaris een testament op te
stellen, kunt u zélf regelen wie erfgenaam van uw vermogen wordt en onder welke voorwaarden. Het is immers altijd beter om zelf het heft in handen houden als
het over uw eigen vermogen gaat.
Omdat een testament van openbaar belang is, moet
het door een notaris worden opgemaakt, zodat die
erop kan toezien dat de erfenis volgens úw wensen
wordt verdeeld. Ook elke wijziging in een testament
moet via de notaris worden geregeld.

.P.!
€3,95 P

BESTEL ONLINE DIRECT OP WWW.ZIEDEWIJ.NL OF VIA
Dailyz Eten & Drinken, Middelweg 3, Barendrecht Tel. 0180-611677
Openingstijden: ma-vr 06-21u, za 07-21u, zo 08-21u
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Dailyz Eten & Drinken (voorheen délifrance barendrechtA29) is dé
nieuwe bakery en snackcorner van Barendrecht voor ontbijt, lunch,
snackmoment en avondeten. Gevarieerd en vers bereid met de beste
ingrediënten. Van klassieke vers belegde broodjes en uitsmijters tot
aan heerlijke specials. En van rijkelijk gevulde salades en fantastische
hamburgers tot aan een heerlijk snackassortiment en complete maaltijden. Probeer het zelf eens uit!
BEKIJK ONS GEHELE ASSORTIMENT OP WWW.ZIEDEWIJ.NL
EN LAAT HET EENVOUDIG BEZORGEN. THUIS OF OP KANTOOR.

TIJD VOOR . . .
LEKKER THUIS
LATEN
BEZORGEN!!!

Testament

WELKOM
BIJ

Administratieve zaken
U kunt iemand machtigen die namens u uw administratie regelt. Hieronder vallen het betalen van
rekeningen, het kopen en verkopen van bezittingen
en het doen van belastingaangiften. Als u wilt dat
schenkingen die u al eerder deed, ook door de gevolmachtigde worden gedaan, kunnen wij vastleggen
wanneer en aan wie die schenkingen moeten worden gedaan en voor welke bedragen.
Zakelijke belangen
Als u een onderneming hebt of aandeelhouder/bestuurder bent in een B.V. moet een oplossing worden gevonden voor het geval u tijdelijk of langere tijd
niet betrokken kan zijn bij de onderneming of bv. In
het levenstestament kunt u iemand benoemen die
tijdens die periode namens u optreedt.
Persoonlijke belangen
Wie behartigt uw persoonlijke belangen? Wie neemt
de beslissing over bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis als u dat zelf niet kunt? U kunt hiervoor
iemand aanwijzen in uw levenstestament.
Medische wensen
Het is mogelijk dat u bepaalde wensen hebt met be-

trekking tot medische zorg en/of behandelingen.
Zo kunt u als wens hebben dat artsen er alles aan
moeten doen om u in leven te houden als u erg ziek
bent. Of u wilt juist dat bepaalde behandelingen niet
meer worden uitgevoerd als u ernstig ziek of aan het
dementeren bent.
Als u zelf niet meer in staat bent om uw wil te uiten
en overleg met uw arts te plegen, is het belangrijk
dat een ander dit voor u kan doen. Hiervoor kunt u
in het levenstestament een gevolmachtigde benoemen. Deze persoon kan, als u daartoe zelf niet meer
in staat bent, namens u handelen en overleg plegen
met de behandelend arts over de medische behandeling.
Vertrouwen
Het is belangrijk dat u van te voren goed nadenkt
wie u aanwijst om uw wensen uit het levenstestament uit te voeren. Deze persoon moet uw wil namelijk respecteren en daarbij niet in tweestrijd met
zichzelf komen. U kunt als u dat wilt ook meerdere
personen aanwijzen.
Het levenstestament kunt u in een later stadium
altijd wijzigen. U moet op dat moment – uiteraard –
nog wel in staat zijn om uw wil te bepalen. Een
levenstestament bevat uw wensen; in overleg met
ons kunt u ook andere dan de hiervoor geschetste
situaties /wensen in een levenstestament regelen.

Wilt u over deze onderwerpen eens
van gedachten wisselen?
Maak dan een afspraak bij Notariskantoor
Bijdorp Barendrecht. Wij zijn u graag van dienst.
Notariskantoor Bijdorp Barendrecht
Bijdorpplein 41, 2992 LB Barendrecht
T: (0180) – 556 735, I: www.daartekenjevoor.nl
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‘Het nieuwe normaal’
op… Montfort College

Ook in het onderwijs wordt uiteraard gezocht naar een
goede invulling van ‘het nieuwe normaal’. Op het Montfort
College, een school voor vwo, havo en mavo onderwijs, is
dat niet anders. Locatiedirecteur Nanda van Lent vertelt
er meer over.

De afgelopen periode
heeft ook Montfort het
onderwijs anders moeten inrichten. ,,In eerste
instantie zijn we gestart
met opdrachten en studiewijzers via de ELO
(elektronische
leeromgeving), aangevuld met
contact door de mentor”,
blikt Nanda terug. ,,Toen
bleek dat het wel eens
veel langer zou kunnen
gaan duren dan we aanvankelijk dachten, hebben

we gestuurd op de inzet
van digitale lessen. In het
begin gebeurde dit via
verschillende programma’s. Inmiddels heeft
LMC Office Teams kunnen inrichten. We hebben
daar nu een rooster voor
lopen. De beschikbare digitale hulpmiddelen van
de school hebben we verdeeld over de leerlingen
die zich hiervoor hebben
gemeld. Helaas hebben
we ook leerlingen moeten

teleurstellen. Voor het komende schooljaar zijn we
op zoek naar oplossingen,
zodat we bij herhaling van
een coronasituatie beter
zijn toegerust.”

www.geminicollegeridderkerk.nl

Leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken of waarvan de
ouders vitale beroepen
uitoefenen, waren net
als de leerlingen uit de
examenklassen wel aan-

wezig op school. Op 2 juni
opent Montfort naar verwachting de deuren voor
alle leerlingen. Dat vraagt
uiteraard om aanpassingen. ,,Om dit veilig te kunnen realiseren hebben we
een aangepast rooster
gemaakt, waarbij we de
verschillende leerjaren na
elkaar ontvangen. Zo zijn
er nooit meer dan 200
leerlingen tegelijkertijd in
het gebouw en kunnen we
de klassen splitsen, opdat
er nooit meer dan acht
leerlingen tegelijkertijd in
een lokaal aanwezig zijn.
Als de anderhalve meter
school de realiteit wordt,
zullen we dergelijke aanpassingen moeten combineren met onderwijs op
afstand”, legt Nanda uit.
Alle activiteiten, zoals
projecten en workshops,

zijn noodgedwongen afgelast. Montfort College
wil de tijd richting het
einde van het schooljaar
namelijk zo effectief mogelijk inzetten. Wel zullen
geslaagde leerlingen na
1 juli een feestelijke diploma-uitreiking krijgen, die
uiteraard anders wordt
ingevuld. ,,Of de leerlingen
in andere klassen automatisch doorstromen,
moeten we nog bepalen.
We weten al dat we de
reguliere
bevorderingsnorm gaan loslaten. Veel
kinderen maken juist de
laatste weken een eindspurt. Dit hebben ze nu
niet kunnen doen, omdat
die kans door de situatie
is ontnomen. Dat zullen
we zeker meewegen bij
een overgangsbesluit”,
sluit Nanda af.

www.montfortcollege.nl

Gelukkig
konden
de
meeste leerlingen echter
prima aan de slag. De manier waarop dat gebeurde, is door Nanda als zeer
positief ervaren. ,,Het is
ons opgevallen hoe flexibel onze leerlingen en de

‘Het nieuwe normaal’ op…
Gemini College
Ook in het onderwijs wordt uiteraard
gezocht naar een goede invulling
van ‘het nieuwe normaal’. Op Gemini
College, een school voor vmbo-bk,
mavo-, havo- en vwo-onderwijs, is dat
niet anders. Afdelingsmanager Ineke
Maliepaard vertelt er meer over.

collega’s waren in deze
gekke tijd. Onze leerlingen hebben over het geheel genomen goed gewerkt. Heel knap van ze.
Voor sommige leerlingen
werkte de vrijheid in het
indelen van de dag zelfs
beter. Onze docenten
hebben zich noodgedwongen moeten verdiepen in
verschillende digitale toepassingen. Hier kunnen
we natuurlijk alleen maar
beter van worden als
school. Het is aan ons om
vast te houden aan deze
versnelling van digitaal
onderwijs, zodat we ook
profijt kunnen halen uit
deze vervelende tijd.”

De impact van het
coronavirus was volgens
Ineke zichtbaar én voelbaar. ,,Lege lokalen, lege
gangen en aula’s, zelfs
het gemis van de school-

bel, het gegiebel van leerlingen of zomaar spontaan een praatje met
leerlingen kunnen maken.
Van het ene op het andere moment ontbreekt
het vaste ritme of de
structuur”, kijkt ze terug.
Er werd dan ook veel van
het improvisatievermogen gevraagd. ,,Soms
ging het thuiswerken
heel goed, soms heel
moeizaam. Alles moest
op korte termijn worden
gerealiseerd en niet alle
leerlingen en docenten
zijn even ICT-vaardig.
Soms was de thuissituatie zodanig dat leerlingen
lastig thuis konden werken, zij hebben daarom
op afgesproken tijden op
school gewerkt. We zijn
trots op de wijze waarop alle medewerkers zijn
omgegaan met deze situatie en in het
bijzonder de
docenten die
vrij snel het
lesgeven hebben opgepakt
via Teams of
Zoom. Gelukkig zijn wij een
school
met
een eigen device, dat was
in deze bijzondere situatie een voordeel. Daarnaast konden we altijd
een beroep doen op de
ICT-afdeling. We hebben
veel geleerd over de mo-

gelijkheden die de digitale wereld biedt, maar
ook gemerkt dat het
face-to-face contact met
de leerlingen onmisbaar
is voor een goede kennisoverdracht én de sociale
ontwikkeling van de leerling.”
Er komt echter verandering in de situatie, want
op 2 juni zijn alle leerlingen weer van harte welkom op school. ,,Het hele
team kijkt daar al naar
uit. De samenstelling van
klassen en het flexrooster gaat er wel anders
uitzien dan de periode
voor het coronavirus. De
meeste klassen worden
in twee groepen verdeeld.
Dit betekent dat de ene
groep in de ochtend les
heeft en de andere groep
in de middag. De andere
week is dit omgedraaid”,
legt Ineke uit. Ook zijn er
maatregelen genomen
om de anderhalve meter school te realiseren.
,,Er worden allerlei aanpassingen gedaan op
het gebied van roosters,
lestijden, inhoud van de
lessen, looproutes, toiletgebruik etc. om de veiligheid van de leerlingen
en de medewerkers zo
goed mogelijk te waarborgen. Helaas kunnen
we de flexuren niet meer
invullen. Hopelijk kunnen
we na de zomervakantie

weer starten met ons
‘normale’ programma.”
Bij de doorstroming naar
een volgend leerjaar
wordt rekening gehouden
met de situatie. ,, Elke
leerling telt en wordt gezien! Dit betekent dat iedere leerling afzonderlijk
besproken zal worden.
Daarbij zullen behaalde
resultaten uiteraard een
rol spelen”, zegt Ineke.
Helaas moesten tal van
evenementen worden afgelast. ,,Geen gala voor
onze
examenklassen;
geen reis naar Disney;
geen andere schoolreizen
etc. Heel jammer! Hopelijk verandert dit volgend
schooljaar, want dat zou
betekenen dat de eersteklassers op schoolkamp
kunnen en de examenklassen op reis kunnen
naar diverse steden in
het buitenland. Dit zijn immers leuke ervaringen. In
de maand mei hebben de
eindexamenkandidaten
hun schoolexamens afgerond, op 4 juni horen zij
de resultaten. Zij mogen
zich hoe dan ook verheugen op een aangepaste
diploma-uitreiking, want
het is al vervelend genoeg
dat hun eindexamenjaar
op deze wijze wordt beëindigd. We doen er alles
aan om hen in het zonnetje te zetten!”
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‘Het nieuwe normaal’ op…
Vak College Zuidrand
Ook in het onderwijs wordt uiteraard gezocht naar een
goede invulling van ‘het nieuwe normaal’. Op Vak College
Zuidrand, een school voor vmbo-onderwijs, is dat niet anders. Teamleider Hans Waning vertelt er meer over.
,,De afgelopen periode hebben leerlingen thuisgewerkt.
De communicatie, instructie en ondersteuning vond
zowel via video als geschreven opgestuurd, de mail en
magister berichten plaats. Als leerlingen zelf niet over
digitale hulpmiddelen konden beschikken, boden wij
hen de mogelijkheid om die uit onze eigen voorraad en
die van het bestuur te lenen”, vertelt hij. ,,Vanaf 2 juni
zullen de lessen gedeeltelijk weer fysiek starten, met
een aangepast aantal leerlingen. Voor die tijd zijn er
voor de vierdejaars nog instructie- en inhaalmomenten
en schoolexamens geweest. Op 25 mei zijn alle cijfers
voor de vierdejaars ingeleverd.”

verloopt dan anders, zijn
leerlingen niet automatisch verzekerd van doorstroming naar het volgende leerjaar. ,,Er moet
voldaan worden aan de
overgangsnormen”, stelt
Hans. ,,Daarnaast hebben we een gedeelde teamvisie op bevordering. Wel is
er een zomerschool georganiseerd, waarbij leerlingen
indien nodig extra lessen en herkansingen krijgen om
alsnog (voorwaardelijk) over te gaan.”

De impact van de coronacrisis is duidelijk zichtbaar
in onder meer de afgelasting van de schoolreis, de
werkweek voor de onderbouw, het schoolfeest en het
diplomafeest. ,,De geslaagde leerlingen worden wel
allemaal uitgenodigd om samen met hun ouders het
diploma persoonlijk in ontvangst te nemen”, zegt Hans.
,,Maar buiten dat, hebben we vooral onze leerlingen en
het contact met hen gemist. We merken dat zij het
soms als moeilijk ervaren om alle lesstof thuis te maken, terwijl andere leerlingen en ouders juist de mogelijkheid hebben om er samen mee bezig te zijn. Wisselende resultaten dus.” Hoewel het schooljaar anders

Maar dan de anderhalve meter school zelf. Hoe realiseert Vak College Zuidrand die? ,,We nemen dit in al
onze plannen erg serieus. Onze leerlingen moeten bij
binnenkomst de handen wassen in het lokaal. Zij verblijven ook in één lokaal, in groepjes van acht tot tien
leerlingen, en maken bij het weggaan hun tafel, stoel
en eventuele andere objecten schoon met alcoholdoekjes”, legt Hans uit. Uiteraard overlegt Vak College Zuidrand ook over de aanpak met de gemeente en
andere scholen. Voor de nabije toekomst voorziet hij
een versnelde ontwikkeling in het digitaal onderwijs.
,,De opgedane ervaringen spelen daarbij zeker een rol.
Maar het belang van contact met leerlingen en ouders
blijft altijd bovenaan ons wensenlijstje staan!”

www.vakcollegezuidrand.nl

‘Het nieuwe normaal’ op… HPC
Ook in het onderwijs wordt uiteraard gezocht naar een goede invulling van
‘het nieuwe normaal’. Op HPC Rotterdam, dat drie scholen voor praktijkonderwijs telt, is dat niet anders. De directie vertelt er meer over.
,,In het beginnen schrokken we natuurlijk enorm: de
school dicht? Dat kan toch niet?! Na de grootste schrik
hebben we heel snel alles op alles gezet om het onderwijs zo goed mogelijk voort te zetten. Binnen de muren
van de scholen zelf was het ook even zoeken: hoe houden we 1,5m afstand tot elkaar, werken we vanuit huis,
wat doen we nog wel en wat kan nu even niet? Met het
doorzettingsvermogen en een sterke wil om er voor
onze leerlingen te zijn, juist nu, hebben al onze leerlingen vanaf week 1 een vorm van onderwijs aangeboden
gekregen”, vertellen zij. Het lesgeven op afstand was
vreemd, maar ook leerzaam. ,,Natuurlijk geven we het

liefst gewoon live les. Echt contact met leerlingen voelt
toch het best. Maar het was zo mooi om te zien wat
wij én onze leerlingen op die manier allemaal kunnen.
Bovendien zijn we nu heel goed geworden in het maken
van huiswerkpakketten op maat voor elke leerling en
het geven van online lessen aan al onze leerlingen.”
Gedurende die periode kwamen er alleen af en toe
leerlingen naar school omdat er soms thuis wat extra
ruimte nodig was. Maar vanaf 1 juni hoopt HPC de
leerlingen weer te mogen verwelkomen op de scholen.
,,We zijn er zeker klaar voor. We maken momenteel
plannen en een rooster
om les te kunnen geven
met inachtneming van
alle veiligheidsmaatregelen. Dit is voor ons heel
belangrijk. Natuurlijk is
het ook een uitdaging,
maar wij zien mogelijkheden. Misschien moeten
de klassen nog kleiner
en zullen we bijvoorbeeld
werken met looproutes
in de school. Dat past bij
HPC. Wij denken vooral
graag in mogelijkheden
en kansen, dus ook hier
zien we absoluut potentie! Onze directeur Jamie
Visser neemt bovendien
deel aan nationale en regionale overleggen, om
het onderwijs zo goed en

soepel mogelijk te kunnen blijven aanbieden voor alle
leerlingen in Nederland.”
Hoewel er noodgedwongen een streep werd gezet
door de sportdag, de ouderavonden op school en
waarschijnlijk het schoolreisje, hoopt HPC wel een diploma-uitreiking op 1,5m afstand bijzonder te kunnen
maken. ,,Er komt zeker een uitreiking. Uitstel kan in
onze ogen alleen als je weet tot wanneer en dat is op dit
moment echt lastig. Ook de doorstroom van de andere leerjaren verloopt zoals we gewend zijn. We hebben
gelukkig al heel wat resultaten en bieden het onderwijs
de komende periode ook heel goed aan. Daarom kunnen we onze leerlingen op basis van hun resultaten dus
waardig bevorderen, of juist niet.”
De leerlingen konden de afgelopen periode, als dat
nodig was, een tablet van school lenen. Alle leerlingen
hebben dus de middelen om digitaal volledig mee te
kunnen doen. Digitaal onderwijs lijkt een blijvertje te
worden. ,,Er vinden dagelijks activiteiten plaats die
twee maanden geleden nog onmogelijk leken. Dat is
absoluut een positief gevolg van deze crisis.”

www.hpc-centrum.nl
www.hpc-charlois.nl
www.hpc-zuidwijk.nl
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Hoe gaan de LMC-scholen om
met de anderhalve meter school?

Ook in het onderwijs wordt uiteraard gezocht naar een goede invulling van
‘het nieuwe normaal’. Op LMC Voortgezet Onderwijs, dat vanuit 24 scholen
in de regio Rotterdam onderwijs verzorgt, is dat niet anders. Renée Bouwer,
directeur LMC Scholengroep Zuid, beantwoordde enkele vragen over de manier waarop de LMC-scholen vorm geven aan de ‘anderhalve meter school’.
Verwachten jullie dit schooljaar nog leerlingen
op school?
Ja, onze leerlingen gaan vanaf 2 juni (gespreid) naar
school. Daarnaast moet er tussen leerlingen, tussen
leerlingen en personeelsleden, én tussen personeelsleden onderling altijd anderhalve meter afstand bewaard worden.
Hoe is het lesgeven gedurende de afgelopen
periode verlopen?
In het begin voornamelijk wennen en zoeken, bij alle
partijen. Kinderen die geen computer thuis hadden zijn
voorzien van laptops, met hulp van school.

De wereld stond even stil
dus niemand heeft
een achterstand opgelopen

Welke impact heeft het coronavirus op jullie
scholen gehad?
Dat moet nog blijken, maar nu is al te zeggen dat het virus voor zover bekend geen grote fysieke impact heeft
gehad in de zin van slachtoffers, anders dan geestelijke
impact (angst, onzekerheid bij kinderen/ouders/verzorgers en mogelijk ook bij medewerkers). Wel kennen
medewerkers en leerlingen in hun directe omgeving
mensen die ziek zijn geworden met in meer of mindere
mate de ziekteverschijnselen die daarbij horen.
Zijn er evenementen of activiteiten afgelast vanwege
het virus?
Ja, de LMC scholen CUP, excursies, schoolreizen en
een aantal cursussen van de LMC Academie, uitjes
voor examenkandidaten e.d. konden allemaal niet doorgaan.
Komt er voor de leerlingen uit de examenklas een
uitgestelde diploma-uitreiking?
Waarschijnlijk wel, vanzelfsprekend met inachtneming
van de RIVM richtlijnen.
Betekent dit ook dat bijvoorbeeld alle leerlingen automatisch doorstromen naar het volgende leerjaar
of wordt dit per leerling bekeken?
Per leerling wordt er een zorgvuldige afweging daarin
gemaakt, op basis van de resultaten en op basis van
(het profiel van) de leerling zelf.

Fotografie: Gaby Jongenelen

www.lmc-vo.nl

Volgend schooljaar is er
een nieuwe VMBO school
in Rotterdam: het Experience College, een samenwerking tussen de G.K.
van Hogendorp (GKH)
en Melanchthon Mathenesse. Het onderwijs is
gericht op experimenteren, ontdekken, onderzoeken en/of creëren.
Leerlingen krijgen veel
doe-lessen (XL-lessen) in
onderdelen uit de profielen Media & Design, Technology, Health & Care en
Art & Tech. Leerlingen
die een media profiel volgen krijgen heel veel praktijklessen in onder andere
fotografie, film, vormgeving, licht- en geluidstechniek, 3D print, Lasercut
en Sign, Webdesign, Gamedesign, huid- en haarverzorging, verzorging,
ondernemen, webshop,
etc. ,,Vanaf klas 3 kiezen
zij dan uit de profieldelen

Media, Vormgeving & ICT,
Zorg & Welzijn en PIE
(Produceren, Installeren
en Energie)”, vertelt Leonard. ,,In de onderbouw
krijgen brugklasleerlingen
minimaal 12 uur les van
één docent, de XL Mentor. Hij of zij begeleidt en
coacht leerlingen. Doordat leerlingen minder
docenten voor de klas
hebben, ervaren deze
jonge kinderen een prettige overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.” Het
gebouw aan de Spaanseweg 101 Rotterdam
wordt verbouwd om het
concept en de profielen
goed te kunnen uitvoeren.
Natuurlijk is ook het Experience College bezig met
de Corona Maatregelen.
Beide schoolgebouwen
worden aangepast om
veilig en verantwoord in-

gezet te kunnen worden
voor lessen, ook in het
volgend schooljaar. ,,Inmiddels wordt de school
klaargemaakt om weer
gedeeltelijk open te gaan.
Halve klassen komen
straks twee dagen naar
school en krijgen zoveel
mogelijk les in één lokaal.
We bieden, binnen de mogelijkheden van de richtlijnen, ook de kunstvakken
en profielen aan”, zegt Leonard. Hij merkt dat leerlingen en docenten erg
blij zijn om weer te kunnen
starten. ,,Het online lesgeven ging steeds beter,
maar er gaat toch niets
boven de gezelligheid van
de school. De focus bij de
heropening is in eerste
instantie gericht op de
sociale kant, hoe zijn de
leerlingen hun quarantaine tijd doorgekomen?
Hebben ze zieke vrienden
of familie of zijn er zelfs

lingen hebben een eigen laptop van school, dus
digitale hulpmiddelen waren voor iedereen beschikbaar. De ICT-afdeling draait wel overuren!”

Hebben jullie steun ontvangen om leerlingen te voorzien van digitale hulpmiddelen?
Geen financiële steun; wij hebben als LMC Voortgezet
Onderwijs de keuze gemaakt om in deze periode prioriteit te geven aan de continuïteit van het onderwijs en
daarin ook geïnvesteerd. Daardoor hebben leerlingen
die het nodig hadden, laptops kunnen lenen, waarmee
zij mee kunnen doen met de online lessen en opdrachten.
Overleggen jullie met de gemeente of met andere
scholen over de stappen die gezet moeten worden?
Er vond en vindt regelmatig overleg en afstemming
plaats met andere besturen en de gemeente. Zo kunnen we bijvoorbeeld van elkaar leren bij het opzetten
van de aangepaste vorm van onderwijs (anderhalve
meter samenleving).
Voorzien jullie een versnelde ontwikkeling van bijvoorbeeld digitaal onderwijs?
Absoluut, leerlingen en docenten hebben er nu veel ervaring mee. LMC-VO was al het pad van de digitalisering ingeslagen en dat komt nu goed van pas.

mensen overleden aan
Corona? Wat vonden ze
vervelend aan thuis zijn en
werken en wat vonden ze
weer fijn? Hoe zijn ze de
ramadan doorgekomen
in deze vreemde tijd?” De
komende tijd wordt uitgeprobeerd hoe het is om
met de anderhalve meter
samenleving onderwijs
aan te bieden. Zo zijn er
allerlei desinfectie middelen aangeschaft, handschoentjes, mondkapjes
en de school zit vol met
stickers en pijlen voor de
looproutes.
Het online lesgeven vroeg
nogal wat creativiteit van
de docenten. Opdrachten
werden herschreven of
nieuw gemaakt, niet alle
leerlingen hadden een
device tot hun beschikking. ,,Er is veel overlegd,
bijvoorbeeld via Teams,
Skype en met behulp
van Whatsapp. Dat ging
steeds beter. You name
it en we doen het tegenwoordig. We hebben met
z’n allen veel geleerd en
doen nu ook steeds vaker dingen buiten onze
comfortzone. We nemen

Ook in het onderwijs wordt uiteraard gezocht naar een goede manier om de
uitdagingen van de coronatijd aan te gaan. Op CBSplus, een school voor
mavo- en havo-onderwijs, is dat niet anders. Teamleider Annika Abozead-Vos
vertelt er meer over.

Is een anderhalve meter economie te realiseren binnen een school en welke maatregelen denken jullie
daarvoor te moeten treffen?
Het is te realiseren; met de bekende tape, hesjes,
doorzichtige kunststof schermen e.d.

‘Het nieuwe normaal’ op… het Experience College
Ook in het onderwijs wordt uiteraard gezocht naar een
goede invulling van ‘het nieuwe normaal’. Op het Experience College, een school voor vmbo-onderwijs, is dat niet
anders. Locatiedirecteur Leonard Braber vertelt er meer
over.

Hoe gaat CBSplus om met de
uitdagingen van deze tijd?

video’s voor elkaar en leerlingen op en videobellen
steeds vaker”, stelt Leonard.
,,Laten we hopen dat iedereen zich goed aan alle afspraken houdt, zodat we geen nieuwe uitbraak krijgen
van Corona. Door alert te zijn en voor elkaar te zorgen
kunnen we deze crisis te boven komen. Blijf gelukkig en
blijf gezond!”

www.xcollege.nl

Vanaf 2 juni mogen de leerlingen weer naar school.
CBSplus is op het moment van dit gesprek hard bezig
om een plan uit te werken. ,,De afgelopen tijd hebben
we alleen opvang verzorgd voor leerlingen die thuis niet
goed kunnen werken of met ouders in een van de vitale beroepen. De rest kreeg online onderwijs. Onze docenten gaven minimaal één uur in de week ‘live’ online
les, daarnaast kregen de leerlingen een weektaak met
verwerkingsopdrachten”, vertelt Annika. ,,Al onze leer-

Ook CBSplus merkte de impact van het coronavirus. ,,Dat begint al als je door het gebouw loopt.
Een school zonder leerlingen voelt niet als een
school. Collega’s en leerlingen geven aan dat zij
dit ook missen”, zegt Annika. Helaas moesten
diverse evenementen worden afgelast. ,,De
buitenland excursie naar Parijs en Berlijn zijn
jammer genoeg geannuleerd. Verder konden
lessen in bijvoorbeeld de Tweede Kamer of een
museumbezoek niet doorgaan. Hoe dan ook
ontvangen de leerlingen uit de examenklassen
nog dit schooljaar hun diploma. Op welke wijze
we dat vormgeven, is afhankelijk van de beslissingen van de regering.” Leerlingen zijn op CBSplus niet
automatisch verzekerd van doorstroming naar het volgende leerjaar. ,,Dit bekijken we per leerling. Het blijft
voor ons belangrijk dat elke leerling op de juiste plek
zit om komend schooljaar het onderwijs te vervolgen,
dan is het soms echt beter om niet zomaar door te
stromen”, legt Annika uit. ,,We zullen hier met het
team goed naar kijken, waarbij we gelukkig al enige
richting hebben doordat er gedurende tweederde van
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het schooljaar reguliere lessen zijn gegeven. Wel zullen we de bevorderingsnormen aanpassen aan deze
bijzondere tijd.”
Er wordt dus ook intensief nagedacht over de anderhalve meter economie binnen de school. ,,Dat vergt heel
wat creativiteit, maar we zullen wel moeten! Vijfentwintig leerlingen in een lokaal of driehonderd in de kantine,
dat gaat niet. De school moet bovendien op éénrichtingsverkeer worden ingericht. Daar ligt dus ook veel
werk voor ons onderwijs ondersteunend personeel”,
geeft Annika aan. In deze periode hebben scholen gelukkig ook steun aan elkaar, bijvoorbeeld door het wekelijks directeurenoverleg van CVO. ,,Zo kunnen we van
elkaar leren. Omdat wij een intensieve samenwerking
hebben met de Zuidermavo, overleggen de MT’s van
onze scholen veel met elkaar.”

Annika verwacht tot slot dat de rol van digitaal onderwijs groter wordt, hetgeen duidelijk is versneld door
deze periode. ,,Ik denk dat alle docenten en leerlingen
veel geleerd hebben over digitaal onderwijs in de afgelopen maanden. Mijn verwachting is dan ook dat we
deze kennis zullen blijven inzetten, ook wanneer school
weer ‘normaal’ gaat draaien.”

www.cbsplus.nl

‘Het nieuwe normaal’ op… CSG Calvijn Groene Hart
Ook in het onderwijs wordt uiteraard gezocht naar een goede invulling van ‘het nieuwe normaal’. Op CSG Calvijn
Groene Hart, een school voor mavo-, havo- en vwo-onderwijs, is dat niet anders. Mirjam Aret en Desirée Berkhout
vertellen er meer over.
Dat de leerlingen dit schooljaar nog op Calvijn Groene
Hart komen, staat vast. ,,In mei zijn we al gestart met
het afnemen van de laatste schoolexamens. Er is hard
gewerkt om verschillende scenario’s te ontwerpen, die
vanaf 1 juni van start zouden kunnen gaan. Natuurlijk
is het openen van de school afhankelijk van heel veel
factoren en is het geen gemakkelijke opgave om met
1170 leerlingen in school te zijn met 1,5 meter afstand. Er kunnen dus minder leerlingen in het gebouw.
Ons rooster zat al helemaal vol, dus worden er in de
nieuwe situatie veel minder contacturen geroosterd.
Lesgeven zoals we gewend zijn is dus onmogelijk, daarom zal er sprake zijn van een combinatie van fysiek
en digitaal onderwijs. Bij al onze scenario’s staat het
belang van de leerling voorop. Wij hopen nog zoveel
mogelijk leerlingen in een les te zien voor de zomervakantie”, vertellen zij. Gelukkig beschikken alle leerlingen
al over een schoollaptop, die extra goed van pas kwam.
Ook de diverse softwarepakketten waren of kwamen
snel beschikbaar, waardoor het digitale werken in de
eerste weken goed op poten kon worden gezet. Indien
nodig konden leerlingen en docenten gebruik maken
van een interne helpdesk. ,,Door de goede ervaringen
zijn we zeker voornemens de digitale innovatie mee
te nemen naar de dagelijkse onderwijspraktijk als we
straks weer teruggaan naar het ‘gewone leven’.”
In de afgelopen periode zijn er creatieve oplossingen
gevonden om online les te geven. ,,Wij zijn ontzettend
trots op hoe wij dit met elkaar hebben opgepakt. Leerlingen krijgen veelal via Teams of via een opgenomen
video les. Ons motto ‘verleg je grenzen’ is de afgelopen
tijd veelvuldig toegepast. Natuurlijk is deze manier van
lesgeven nieuw en kunnen er nog dingen beter. Wij

blijven daarom continu ontwikkelen”, leggen ze uit. De
doorstroming naar een volgend leerjaar gebeurt niet
automatisch. ,,Wij proberen zo veel mogelijk recht te
doen aan iedere, individuele leerling. Als wij denken dat
de leerling voldoende kans van slagen heeft in het volgende leerjaar stroomt de leerling door. Mocht het zo
zijn dat wij die kans te klein achten, dan gaan wij in gesprek met ouders en leerling. Eigenlijk werkt dit niet anders dan ‘normaal’. Wij hebben nu alleen minder harde
cijfers om ons oordeel op te baseren.”

die ziek zijn geworden of
mensen in nabije omgeving ziek hebben zien worden. Daarnaast ook voor
de mensen in kwetsbare
groepen. Ook voor eindexamenkandidaten is er
veel veranderd. De één
ontving dat positief, voor
een ander leidde dit tot
problemen. Het is heel
jammer dat een groots
opgezette
diplomering
met vele aanwezigen nu
geen optie is. Natuurlijk
gaan we er hoe dan ook
iets moois van maken,
het staat vast dat er een
diploma-uitreiking komt.
Onze geslaagde leerlingen verdienen een feestje, in welke vorm dan ook!” zeggen Mirjam en Desirée.
Ook andere evenementen vervielen. ,,Wij werken op
school met een groene week, waarin we allerlei activiteiten plannen. Dit kan een buitenlandse excursie zijn,
maar ook een bezoek aan de Tweede Kamer. In april viel
dit weg en waarschijnlijk ook in juni / juli. Ook onze jaarlijks terugkerende Dinnershow, waar wij geld proberen
op te halen voor het goede doel, hebben wij moeten
verplaatsen. Super jammer, zeker voor alle activiteiten
waarvoor al voorbereiding heeft plaatsgevonden.”

Natuurlijk had het coronavirus ook op Calvijn Groene
Hart een grote impact. ,,Allereerst voor de mensen

groenehart.calvijn.nl
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‘Het nieuwe normaal’
op… Marnix Gymnasium

‘Het nieuwe normaal’ op…
de scholen van CVO Accent

Ook in het onderwijs wordt uiteraard gezocht naar een
goede invulling van ‘het nieuwe normaal’. Op het Marnix
Gymnasium is dat niet anders. Rector Leezan van Wijk
vertelt er meer over.

Ook in het onderwijs wordt uiteraard gezocht naar een goede invulling van ‘het nieuwe normaal’. Op de 6 scholen van CVO Accent,
een scholengroep met 4 scholen voor praktijkonderwijs in het
Centrum, Delfshaven, Hoogvliet, Capelle en 2 VSO scholen met
vestigingen in Rotterdam Noord en Zuid, is dat niet anders. De
directie vertelt er meer over.
,,Onze docenten en medewerkers zijn heel blij
om hun leerlingen op 2
juni weer te zien, want
we hebben ze enorm gemist!” is het eerste dat
de directie vertelt. Zij
hebben weken van online
afstandsonderwijs achter de rug. ,,Leerlingen
en docenten konden elkaar gelukkig regelmatig
even digitaal zien. Ook zijn
er regelmatig leerlingen
op gepaste afstand op
school geweest om huiswerk op te halen of contact te hebben met de
mentor of andere docenten. Sommige leerlingen
moesten voorbereidingen of afrondingen treffen voor hun MBO Albeda

niveau 1 Entree-examens
en er werden digitale
Portfoliogesprekken met
assessoren
gehouden
ten behoeve van het behalen van het diploma
Praktijkonderwijs.” Momenteel zijn de scholen
druk in gesprek om alternatieven te bedenken
voor een mooie en leuke
diploma-uitreiking, omdat
het belangrijk is dat leerlingen hun schoolcarrière
ondanks deze nare crisis
op een fijne manier kunnen afsluiten.
Op alle Accentscholen
wordt onderwijs op maat
gegeven en zal er dus per
leerling worden bekeken
of de leerling kan door-

stromen naar het volgende leerjaar. ,,Een deel van
de leerlingen uit de eindgroepen stroomt door
naar een vervolgopleiding
op het MBO. De normering is onveranderd, wel
hebben zij door de lockdown uiteraard minder
stage-uren gemaakt. Een
ander deel van de leerlingen van de eindgroepen
stroomt echter normaal
uit naar een reguliere
baan. Omdat dit zo aan
het eind van dit schooljaar
niet in alle gevallen goed
was te organiseren, is
het mogelijk dat sommige
leerlingen nog iets langer
op school blijven om toch
met een baan de school
te kunnen verlaten.”

‘Het nieuwe normaal’ op…
Het Lyceum Rotterdam
Ook in het onderwijs wordt uiteraard gezocht naar een
goede invulling van ‘het nieuwe normaal’. Op Het Lyceum
Rotterdam, een school voor havo-, atheneum- en gymnasium-onderwijs, is dat niet anders. Rector Yolande de
Beer vertelt er meer over.
Het coronavirus heeft
duidelijk sporen nagelaten op Het Lyceum Rotterdam. ,,Er zijn leerlingen ziek geweest en er
zijn ook familieleden van
leerlingen aan Corona
overleden. Het moeilijkste

is dat je die leerlingen niet
persoonlijk ziet en ook
niet aanwezig kunt zijn bij
het afscheid van hun dierbaren”, vertelt Yolande.
,,Verder is het natuurlijk
vreemd dat de school zo
leeg is. Het schoolgebouw

is wel al die tijd open gebleven voor de directie,
docenten die vanuit lokalen les wilden geven en
leerlingen die een rustige
plek nodig hadden, maar
het is onnatuurlijk stil.
Wat het effect verder zal

De impact van de crisis
was groot. ,,De dagelijkse vertrouwde gang naar
school hield plotseling
op. Ineens zagen de leerlingen hun klasgenoten
niet meer en moesten ze
noodgedwongen zoveel
mogelijk binnen blijven.
Dat heeft op alle docenten, leerlingen en hun
ouders natuurlijk veel indruk gemaakt. Daarnaast
hebben we activiteiten
en evenementen moeten
afgelasten.” Er is hard
gewerkt om op 2 juni helemaal gereed te zijn om
de leerlingen weer live
te zien. De routing in de
scholen, de klasindelingen en alle andere ruimtes zijn aangepast aan

zijn van Corona op onze
leerlingen en docenten
zal nog moeten blijken.
Ik denk dat de sociale en
psychische schade nog
best groot kan blijken.
Daarom ben ik heel blij
dat de scholen weer open
gaan.”
Het Lyceum Rotterdam
verwacht de leerlingen
per 2 juni weer op school.
Alle jaarlagen krijgen
minimaal één dag in de
week lessen op school,
die is omgebouwd tot een
anderhalve meter school.
,,In een 100 jaar oud gebouw is dat nog niet zo
eenvoudig! De leerlingen
kunnen dan ook niet allemaal elke dag naar school
komen. Daarnaast zijn we
nu bezig met het uitzetten van looprichtingen,
plaatsen van schermen
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de eisen van het RIVM.
,,Ook het rooster is gewijzigd. De klassen zijn
opgesplitst in groepen,
zij krijgen verdeeld over
de week gemiddeld twee
dagen in de week les op
school. De overige dagen
blijven de docenten onderwijs op afstand geven
Daarnaast is er veel tijd
besteed aan de aanschaf
van en de planning rondom de vereiste hygiëne
maatregelen.”
Voor de nabije toekomst
verwacht de directie een
versnelde ontwikkeling
van digitaal onderwijs.
,,Veel docenten zijn in
hoog tempo aan de slag

gegaan met voor hen tot
dan toe onbekende digitale programma’s . Binnen
Accent is er veel kennis
tussen collega’s onderling
gedeeld over het online
lesgeven en het bekend
raken met programma’s
voor afstandsonderwijs.
Maar er is ook minimaal
één keer per week ‘ouderwets’ gebeld met ouders
en leerlingen om te vragen hoe het persoonlijk
met hen ging en of er bijvoorbeeld extra hulp gewenst was bij het maken
van het online huiswerk.”

op bureaus, aanschaffen
van heel veel zeepflacons
en zeepzuilen en dergelijke”, legt Yolande uit.

en dat levert didactisch
wel vernieuwingen op. Die
mooie en handige dingen
van het digitaal lesgeven
moeten we blijven toepassen.”

De afgelopen periode
kregen de leerlingen online les via MsTeams. ,,We
hebben de lestijden daarvoor wel verkort naar
30 minuten per les,
omdat de leerlingen en
docenten anders van
9.00-16.00 uur achter
een pc zouden zitten en
dat is erg vermoeiend.
We hebben een enquête
afgenomen bij de leerlingen over het online lesgeven en eigenlijk bleek het
allemaal best heel goed
te gaan. Maar het sociale contact wordt enorm
gemist. Nu blijkt wel hoe
belangrijk de rol van de
school als gemeenschap
en ontmoetingsplaats is.
Docenten en leerlingen
missen heel erg de interactie die er normaal
is tussen docent en leerlingen en leerlingen onderling. Dat heeft toch
een grote meerwaarde
ten opzichte van online
les geven. Positief is wel
dat we als school ineens
digitaal enorme stappen
hebben gezet: iedereen
kan nu online les geven

www.cvoaccent.nl

Leerlingen stromen op
Het Lyceum Rotterdam
niet automatisch door
naar het volgende leerjaar. ,,Dat zou ook niet
verstandig zijn, omdat
leerlingen wel een reëel
perspectief moeten hebben als je hen bevordert.
Wel hebben we de bevorderingsnormen iets
versoepeld en we organiseren zowel voor de
vakantie als straks in het
najaar bijlesprogramma’s
om hiaten weg te werken”, zegt Yolande hierover. En hoewel alle activiteiten helaas zijn afgelast,
waaronder de reis met
burgemeester Aboutaleb naar Dachau in het
kader van 75 jaar bevrijding, mogen de leerlingen
uit de examenklas zich
wel verheugen op een
diploma-uitreiking. ,,Dat
kan op de datum die we
al gepland hadden begin
juli. We zullen het wel in
kleinere groepen moeten
doen met minder genodigden”, sluit Yolande af.

www.hetlyceumrotterdam.nl

Leezan begon op 1 maart als nieuwe rector op het
Marnix Gymnasium. Ze had zich die start natuurlijk
anders voorgesteld. ,,In mijn derde week moest ik
vertellen dat de school per direct werd gesloten. Mijn
stressbestendigheid, creativiteit en kwaliteiten op het
gebied van crisismanagement werden dus meteen getest. Ik heb ook nog nooit zoveel gevlogd”, zegt ze. Een
rustige kennismaking zat er dus niet in, al werd daar
een leuk alternatief voor gevonden. De school bedacht
een winactie voor de leerlingen. Zij mochten op creatieve wijze vertellen hoe zij het onderwijs op afstand
beleefden. Onder de inzendingen zaten filmpjes, maar
ook gedichten en zelfs een pianostuk. Leezan bezocht
de twaalf winnaars vervolgens thuis, om op gepaste
afstand een praatje te maken en een presentje af te
leveren.
De winactie past bij de wijze waarop het Marnix Gymnasium de online lessen aanpakte. ,,We deden het echt
samen. Al snel werd een intern corona crisisteam opgestart, na twee weken vroegen we iedereen om feedback. Zo ontstond een coproductie tussen docenten
en leerlingen. De betrokkenheid was groot, leerlingen
gaven bijvoorbeeld ook tips aan de docenten. Zo mooi
om te zien”, blikt Leezan terug. In een speciaal animatiefilmpje werden de belangrijkste afspraken op een rij-

tje gezet. De boodschap
was helder: thuisonderwijs was niet vrijblijvend.
,,Alles doet er toe. De
leerlingen krijgen voor
periode drie een waarFotografie: Rick Keus
dering op basis van hun
inzet en prestaties op
afstand. Goed, voldoende
of onvoldoende. In combinatie met de cijfers uit periode één en twee bepalen we dan of een leerling direct
doorstroomt of eerst nog een herstelopdracht moet
doen. Bij een eventuele doublure voert de mentor een
gesprek met de leerling”, legt Leezan uit.
Vanaf 2 juni komen de leerlingen weer deels naar
school. Het Marnix Gymnasium is er klaar voor, stelt
Leezan. ,,De eindexamenleerlingen zijn al geweest, dus
konden we mooi oefenen met bijvoorbeeld de looproutes voor binnen en buiten. We houden ons natuurlijk
aan de richtlijnen, de anderhalve meter geldt op onze
school voor iedereen. Om de veiligheid te garanderen
zorgen we bijvoorbeeld voor meer schoonmaakmomenten. Een ander idee is om juist de docenten na
een lesuur van lokaal te laten wisselen in plaats van
de leerlingen. Ook hierbij is de input van onze leerlin-

gen weer waardevol. Er is een appgroep met vertegenwoordigers uit ieder leerjaar, zij dragen ook ideeën aan.
Iedereen heeft er al veel zin in, wij zijn blij dat we de
leerlingen weer mogen verwelkomen!”
Duidelijk is dat er tot de zomer sprake is van een combinatie tussen online lessen en les op school. ,,Eerlijk
gezegd verwacht ik niet dat het in september 180 graden gedraaid is. Er ligt dus een kans om de nu ontstane, mooie ontwikkelingen rond online onderwijs vast te
houden. Ik voorzie dat we in de toekomst minder gebonden zijn aan de school als enige werkplek. Dat proces wordt nu misschien wel versneld”, sluit Leezan af.
Zie www.marnixgymnasium.nl voor onder meer het
animatiefilmpje of de vlogs van Leezan van Wijk

Farelcollege
ziet nieuwe
kansen
Lege scholen. Conciërges plakken
stickers met teksten over 1,5 meter
afstand houden en spannen roodwitte linten alsof het schoolplein een crime scene is. Bizar! Maar het goede
nieuws is dat de scholen op 2 juni
weer open gaan. Ook het Farelcollege
gelukkig. We verheugen ons daar op!
De afgelopen periode is hard gewerkt om leerlingen
met digitale middelen les te geven. Dat gaat heel goed,
ook leerlingen die geen device hadden, konden we een
digitaal hulpmiddel bezorgen. Veel collega’s konden al
prima met ICT-lessen overweg, sommige anderen hebben in weinig tijd veel geleerd. Daar kun je als schooldirecteur best trots op zijn! Ook de leerlingen hebben
zich geweldig aangepast, hoe lastig dat soms ook was.
De oude spreuk van Loesje (Hoezo huiswerk? Ik neem
de afwas toch ook niet mee naar school!) werd plotseling op de kop gezet: er is alleen nog maar huiswerk.
Nou ja, uitzonderingen daar gelaten. We hadden leerlingen uit de examenklassen op school voor toetsen,
we hadden ook leerlingen uit andere klassen op school
omdat we ons zorgen maakten of het zonder die vaste
structuur wel goed met ze zou gaan. Maar in grote
lijnen was de school toch leeg.
Het onderwijs ging door en gaat door. En de examens
vonden plaats, zij het op een manier die in vredestijd

nog nooit vertoond is. Als Farelcollege hebben we ons
op het standpunt gesteld dat leerlingen niet de dupe
mogen worden van het virus. Hun schoolloopbaan
moet door. Voor de examenleerlingen hebben we alles
op alles gezet en op aangepaste wijze gemeten of ze
aan de eisen voldeden. Op 4 juni is de uitslag. Op die
dag stellen we op school vast wie het gehaald heeft
en dan kunnen er weer heel veel schooltassen aan de
vlaggenstok. Er is veel anders in corona-tijd maar laten
we dat ritueel maar handhaven! Net als de diploma-uitreiking. Hoe we dat organiseren, weten we nog niet
precies, maar ga er maar rustig van uit dat het Farelcollege ook dit jaar zijn geslaagden in het zonnetje zet.
Deze vreemde tijd is voor velen een verdrietige en moeilijke tijd. Ook op het Farelcollege maken we dingen mee
en is het soms zwaar. Een arm om iemands schouders
op anderhalve meter, hoe doe je dat in vredesnaam?
Maar het is goed om te zien en te ervaren dat we er
samen voor staan. Juist in moeilijke tijden blijkt hoe

sterk je team is, hoe goed je klappen kunt opvangen en
hoe flexibel je bent. In die opzichten is er met het team
van het Farelcollege helemaal niets mis, integendeel.
Trots op medewerkers, trots op de leerlingen, trots
op de school! En er komen ook vast mooie verbeteringen voort uit deze tijd, zaken om vast te houden voor
de toekomst. Denk aan de snelle ontwikkeling op het
gebied van het afstandsonderwijs bijvoorbeeld. Maar
we denken ook na over nieuw overgangsbeleid. Zou er
niet een kans liggen om zittenblijven af te schaffen en
alle leerlingen onder voorwaarde door te laten gaan?
We zijn daar nog niet uit, maar het is een voorbeeld
hoe je in een crisis ook tot nieuwe oplossingen komt.
Je ziet de zijweg pas als de hoofdweg is afgesloten, zal
ik maar zeggen.
Piet Post
Algemeen directeur a.i. Farelcollege

www.farelcollege.nl
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‘Het nieuwe normaal’ op…
Dalton Lyceum Barendrecht

WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

Ook in het onderwijs wordt uiteraard gezocht naar een goede invulling van ‘het nieuwe normaal’. Op Dalton Lyceum Barendrecht, een
school voor mavo-, havo- en vwo-onderwijs, is dat niet anders. De
directie vertelt er meer over.

ZORGELOOS

www.daltonbarendrecht.nl
Het
Dalton
Lyceum
Barendrecht heeft de
afgelopen periode ervaren als een eyeopener.
Hoe prettig het voor
sommigen ook leek om
niet meer elke dag naar
school te hoeven, hoe
meer iedereen erachter
komt dat onderwijs meer
is dan alleen maar lessen
volgen.
,,Met name de sociale
contacten worden erg
gemist, tussen leerlingen
onderling, maar zeker ook
tussen leerlingen en docenten. En hoe goed de
thuislessen ook verlopen,
pas over enige tijd zullen
we weten hoe effectief
ze daadwerkelijk geweest
zijn”, vertelt de directie.
Dankzij een goede voor-

bereiding zijn de thuislessen wel goed verlopen.
,,Het was heel fijn om de
eerste weken van veel
ouders complimenten te
krijgen over de manier
waarop we de lessen aanpakten. In een enquête
die we na de meivakantie
onder leerlingen uitgezet
hadden, gaf het overgrote deel van de leerlingen
aan tevreden tot zeer
tevreden te zijn met de
manier waarop de thuislessen verzorgd werden.”
Al direct werd geïnventariseerd of leerlingen
over voldoende digitale
hulpmiddelen
beschikten. De meesten hebben
een iPad, zodat de school
slechts een enkele leerling van een leendevice
hoefde te voorzien. Door

de noodgedwongen flinke sprong in het digitale
thuisonderwijs, verwacht
de directie dat de opgedane kennis en vaardigheden wel een plek zullen
vinden in het onderwijs
van de toekomst.
Vanaf 2 juni is ook
Dalton Lyceum Barendrecht weer geopend voor
de leerlingen. De voorwaarden rond de anderhalve meter school zijn
echter zeer strikt. ,,Met
de huidige voorschriften
is het niet mogelijk leerlingen weer in klassenverband op school te laten
komen. We kunnen hen
dus slechts zeer beperkt
en in kleine aantallen
ontvangen. Omdat we
het leerproces voor álle

‘Het nieuwe normaal’ op…
Zuidermavo
Ook in het onderwijs wordt uiteraard gezocht naar een
goede invulling van ‘het nieuwe normaal’. Op de Zuidermavo, een school voor vmbo tl- en gl-onderwijs met een
speciale have-route, is dat niet anders. Onderwijsteamleider Petra Verhoef vertelt er meer over.
Door het coronavirus
werd het vertrouwde
schoolleven ineens voor
iedereen anders. ,,Leerlingen mochten niet meer
naar school en moesten

binnen blijven. Terwijl kinderen ook, en misschien
zelfs vooral naar school
gaan voor sociale contacten. Die hebben ze wekenlang moeten missen.

Kinderen moeten thuis
werken; dat is niet voor
iedereen
gemakkelijk.
Ze hebben niet allemaal
een eigen kamer waar ze
kunnen werken. Ze heb-

leerlingen op een zo hoog
mogelijk niveau doorgang
willen laten vinden, blijven
we in de ochtend werken
met thuislessen. In de
middag komen leerlingen in kleine groepjes op
school voor korte lessen
en coachingsgesprekken
met hun mentor. Leerlingen uit de hogere leerjaren zullen aan het eind
van het jaar nog een
toetsweek op school maken. We hopen dat de
situatie dusdanig verbetert, dat de voorschriften
versoepeld kunnen worden.”
Bij de overgang wordt
rekening gehouden met
de omstandigheden van
de laatste maanden. ,,We
denken vooral in kansen,

ben wel geleerd zelfstandig(er) te werken”, kijkt
Petra terug. ,,Maar ook
onze docenten moesten
in korte tijd overschakelen naar digitale lessen.
Zij hebben hierdoor ook
veel geleerd. We hebben
gezien dat sommige lessen ook heel goed digitaal
kunnen en welke voordelen dat heeft. We zien ook
welke dingen moeilijker
op afstand gaan, zoals
het afnemen van toetsen.
Die kennis nemen we zeker mee richting de toekomst.”
Er wordt dus op afstand
lesgegeven.
,,Docenten gaven via Microsoft
Teams lessen die leerlingen via hun laptop konden volgen. Het komt heel
goed uit dat al onze leerlingen een eigen laptop
van de school hebben.
Leerlingen konden bijna
alle lessen volgen, ook
beeldende vorming. Zelfs
voor gymlessen werden
leuke alternatieven aangeboden”, vertelt Petra.
Vanaf 2 juni is de school
weer open. Uiteraard is
er ook op de Zuidermavo
al nagedacht over de anderhalve meter school.
,,Dat is wel mogelijk. We

UW DROOMBADKAMER UITZOEKEN

maar het is tegelijkertijd
in ieders belang dat we
er ook voor zorgen dat
leerlingen in het volgend
leerjaar niet vastlopen.
Daarom
onderzoeken
onze mentoren per leerling grondig hoe groot de
kans is om volgend jaar
succesvol te zijn. De inbreng van de leerling zelf
wordt hierbij eveneens
betrokken”, legt de directie uit.

Gedegen en
eerlijk advies
op maat

Vanwege de strenge
richtlijnen lijkt een diploma-uitreiking in traditionele vorm niet mogelijk.
,,Maar we zullen er uiteraard voor zorgen dat
onze geslaagde leerlingen
op een feestelijke wijze
hun diploma in ontvangst
kunnen nemen en nog
een keer flink in het zonnetje worden gezet.”
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zuidermavo.calvijn.nl
moeten rekening houden
met de afstand, dus geven we aangepast onderwijs. Daardoor kunnen we
ongeveer 9 leerlingen per
lokaal kwijt. We laten de
leerlingen steeds voor
drie lesuren op school komen; hiermee hoeven we
geen pauze te organiseren en voorkomen we dat
leerlingen op school naar
toilet moeten. Als je ‘echt’
moet, mag je natuurlijk
wel. Er is nog wel meer
voor nodig. Denk bijvoorbeeld aan eenrichtingsverkeer in de gangen en
vaker schoonmaken dan
we gewend waren. We
zien er in elk geval naar
uit om de leerlingen weer
in levende lijve te zien!”

Helaas ontkwam ook de
Zuidermavo er niet aan
om evenementen en activiteiten te schrappen.
,,Onze schoolreisjes en
sportdagen gaan dit jaar
niet door. We gaan kijken
of we die in september
alsnog kunnen doen. Ook
de diploma-uitreiking van
de geslaagde leerlingen
zal er anders uitzien. We
denken momenteel na
over de juiste invulling”,
zegt Petra. Over dit soort
zaken, maar ook over andere onderwerpen, vindt
geregeld overleg plaats
met andere scholen binnen het bestuur. ,,Wel zo
prettig, zo kun je van elkaar leren en hoef je niet
alles zelf te bedenken.”
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