
Het einde van een uniek, raar en bijzonder schooljaar is alweer in zicht. Een schooljaar wat 
hopelijk nooit meer terugkomt. Gelukkig zijn de scholen weer open, maar we zijn nog lang niet 
op het niveau waar we horen te zijn. Wat heeft dit voor invloed op het onderwijs?

Laatste periode
Tijdens het schrijven van dit artikel zitten er nog 
enkele examenleerlingen om mij heen die hard 
aan het leren zijn. Voor hun is de laatste week 
aangebroken voor het inleveren van praktische 
opdrachten en het inhalen en herkansen van 
toetsen. Hierna start al de examenperiode. 

Maar voor alle andere leerlingen is de laatste 
periode van het schooljaar van start gegaan. 
Voor sommige leerlingen is het vasthouden van 
de ingeslagen weg en niet verzwakken. Maar 
voor andere leerlingen hangt er meer vanaf en 
zullen ze de aankomende maanden nog moeten 
knallen om over te gaan. 

Examens 
Gelukkig gaan de examen dit jaar wel door. Wel met vele 
aanpassingen en versoepelingen maar ze worden afgenomen. 
Wij bieden vakwerk aan op maat. Dus geen grote groepen 
leerlingen die in één dag alle leerstof van hun hele schoolloopbaan 
voorgeschoteld krijgen maar echt één-op-één maatwerk. 
Wat heeft de leerling nodig? Soms is dat alleen vakinhoudelijk 
maar veel vaker zit het juist in de leerstrategie en het leren 
toepassen. Om een mooi cijfer te halen gaat het niet alleen om 
leren maar ook over het omgaan met stress. Hoe zorg je ervoor dat 
je geen black-out krijgt tijdens het examen? 
Hiermee kunnen wij helpen! 

Heeft jouw kind net dat laatste zetje nog? 
Neem dan contact met ons op!
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Een nieuw jaar met nieuwe kansen? Ondertussen zijn de eerste mensen gevaccineerd en het 
zal niet lang meer duren voordat ook wij aan de beurt zijn. Maar wie is dan precies ‘wij’ en wat 
zijn de gevolgen voor het onderwijs? Het coronavirus heeft nog steeds een grote impact op het 
onderwijs. Hoe zorgen we ervoor dat de onderwijscontinuïteit behouden blijft? 

De eerste helft van het schooljaar zit er alweer op. 
Het beeld van leerlingen met mondkapjes, 
desinfectie zuilen en ramen open tijdens de lessen 
begint al bijna normaal te worden. Maar hoe gaat de 
tweede helft van het schooljaar eruitzien? We zijn 
gestart met een lockdown, maar voor hoe lang nog? 
Het blijft koffiedik kijken en zeker weten doen we  
het nooit, maar dat neemt niet weg dat we ons goed  
voor kunnen bereiden. Voorbereiden op de leerstof, 
aan de slag met ‘leren leren’, bepalen van leerdoelen, 
begeleiden bij plannen en het maken van huiswerk 
zijn onderdelen waar we mee vooruit kunnen. 

€ 900,- De subsidieregeling inhaal- en 
ondersteunings programma’s onderwijs 2020-2021 
bedraagt € 900,- per leerling. Binnen deze regeling 

kunnen wij een samenwerkings partner zijn voor de scholen. Het gros 
van de scholen kiest voor het type programma verlengen schooldag, 
iets wat perfect aansluit bij huiswerkbegeleiding. 

Examens Wat gaat er dit jaar gebeuren met de examens?  
Zijn leerlingen wel op het juiste niveau? De leerlingen die dit jaar 
examen doen hebben hun volledige SE binnen de maatregelen van  
de corona voorbereid. Het kan dan ook niet anders dat alle (of in ieder 
geval een aanzienlijk deel van de) eindexamenleerlingen een 
achterstand hebben. Minister Slob heeft aangegeven dat het CE dit 
jaar door zal gaan. Daarom steken wij de handen uit de mouwen om 
deze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen, 
door middel van examentraining of persoonlijke begeleiding naar het 
examen toe. Het wegwerken van achterstanden in de examinering 
van individuele leerlingen. Dit geldt voor alle leerlingen van het vmbo  
tot en met het vwo.
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