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Geachte ouders/verzorgers, 
Beste leerlingen,  
 
Toetsweek onderbouw 
 
Zoals het ernaar uitziet gaat de toetsweek van 12 t/m 20 april aanstaande gewoon fysiek, op school, 
plaatsvinden. We hebben de afgelopen weken een noodscenario achter de hand gehad om, in geval van 
een nieuwe lockdown, de toetsen online af te nemen.  
Nu dat gelukkig niet nodig lijkt te zijn, laten we dat scenario los om ons volledig te richten op een "normale" 
toetsweek. Weliswaar is het rooster aan de omstandigheden aangepast en zijn er weer kleine groepjes 
gevormd, maar verder verloopt alles zoals dat bekend is.  
 
Wij hopen alle leerlingen goed voorbereid en in goede gezondheid te mogen ontvangen. In geval van ziekte 
kunt u uw kind telefonisch afmelden via de website van de school. Na de toetsweek, te weten op 
donderdag 22 april het 7e en 8e uur, staan twee inhaalmomenten gepland.  
Er worden dus geen toetsen online afgenomen. 
 
Dinsdag 20 april 2021 
 
Voor een aantal klassen staat deze dag nog een toets op het programma, andere klassen hebben lesvrij. 
Docenten van de bovenbouw kunnen op individuele basis met leerlingen afspraken maken voor extra 
ondersteuning. Op woensdag 21 april starten de lessen volgens het rooster. 
 
Oudergesprekken 
 
Direct na de meivakantie staan er weer oudergesprekken op het programma. Dan wordt ook het préadvies 
met u en uw kind besproken. U ontvangt hier t.z.t. van de mentor een uitnodiging voor. 
 
Bijspijker/ondersteuningslessen 
 
In eerdere berichtgeving is aangegeven dat bijspijker/ondersteuningslessen in SOM terug te vinden zulllen 
zijn. Dit is het geval voor de huiswerkbegeleiding, aangezien deze lessen reeds zijn  gestart. De bijspijker 
lessen starten na de mei vakantie en zullen dan ook in Somtoday te zien zijn.  
 
Docenten en mentoren wijzen op basis van de resultaten uit de toetsweek en de leerling besprekingen de 
leerlingen aan voor deze bijspijkerlessen. He studiebegeleidingscentrum heeft de informatie deze week 
ontvangen en zijn nu aan het planning. Als de planning duidelijk is zal onze roosterplanner de roosters 



maken en deze invoeren in Zermelo en automatisch SOMtoday. Indien uw zoon/dochter is aangewezen is 
dit uiterlijk in de laatste week voor de meivakantie in SOM zichtbaar. 
 
 

Gamen 
 
Graag willen we u uitnodigen voor onze 
themabijeenkomst over GAMEN. Deze online 
bijeenkomst is gratis en wordt digitaal verzorgd, 
op 13 april 2021 van 19 uur tot 20.30 uur.  
  
We nemen u mee in de wereld van het gamen 
anno 2021. Wat maakt gamen zo aantrekkelijk 
voor onze jongeren? Wat zijn voor- en nadelen, 
hoe maak ik afspraken, wanneer moet ik me 

zorgen maken? Verder geven we tips en advies en is er genoeg ruimte voor vragen en uitwisseling met 
andere ouders.  
Heeft u interesse, dan verzoeken wij  u  aan te melden  door een mailtje te sturen naar 
preventie@mondriaan.eu  
Ook voor eventuele vragen kunt u ons hier bereiken. 
  
Wellicht tot 13 april! 
  
Met vriendelijke groet, 
Judith van de Nobelen en Stephanie Metternich 
Preventiewerkers Mondriaan 
  

MEP-nieuws  
 
Van 18 t/m 21 maart 2021 mocht ik als voorzitter deelnemen aan de internationale MEP-conferentie. Als 
commissievoorzitter had ik vooral de taak om de vergaderingen in goede banen te leiden. Vanwege het 
coronavirus was deze jaarlijkse conferentie dit jaar online en daarom moesten alle 150 deelnemers de 

conferentie vanachter een laptop 
bijwonen. Natuurlijk hadden we ons 
verheugd op een livebijeenkomst in het 
buitenland maar gastland Oostenrijk wist er 
toch een onvergetelijke ervaring van te 
maken.  
 
We begonnen op donderdag 18 maart met 
de openingsceremonie, door Othmar Karas 
(Vice President van het Europees 
Parlement) en Johannes Hahn 
(Commissioner van de Europese Unie).  

 
Omdat de conferentie een dag korter was dan normaal, waardoor we minder tijd hadden om onze resolutie 
te schrijven, besloten we om alvast te beginnen met brainstormen. Wij, de commissie Human Rights, 
hadden het onderwerp: “Hoe kunnen we staatloze alleenstaande kinderen helpen binnen de EU.” Geen 
gemakkelijk onderwerp maar mijn commissieleden hadden zich goed voorbereid en konden meteen al een 
aantal goede punten opnoemen. Dit zorgde voor een goede basis voor de verdere commissievergaderingen 
de volgende dag, die voor mij als voorzitter erg belangrijk was. Na een lange, intensieve maar vooral leuke 
dag hebben de commissieleden het voor elkaar gekregen om een, naar mijn mening, zeer goede resolutie 
op te stellen. 
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Op Zaterdag 20 maart begon de delegatievergadering, waar wij als het land Nederland de resoluties van 
alle commissies bespraken. Na een pittig en inhoudelijk goed debat werd onze resolutie, met een 
meerderheid van stemmen voor 37% stemmen tegen en 12% in onthouding, aangenomen, hetgeen na 
twee dagen hard werken een groot compliment is 
 
De laatste dag stond in het teken van de 
Algemene Vergaderingen en de Closing 
Ceremony.  Vier dagen vergaderen, 
luisteren, plannen maken en mensen 
begeleiden is best wel inspannend en 
intensief, maar ik vond het een 
geweldige ervaring. Met veel plezier en 
interesse heb ik geluisterd naar alle 
debatten en we hebben allemaal enorm 
veel nieuwe mensen leren kennen. Ik 
heb weer veel geleerd op het gebied 
van organiseren, spreken en voorzitten. 
Al met al waren het heel geslaagde 
dagen en ik hoop dat ik ooit nog een mogelijkheid krijg om nog zoiets mee te maken. 
 
Viggo van den Berg vwo 6  
 

Jaarplanning schooljaar 2020-2021 
 
De jaarplanning wordt op de website gepubliceerd en wordt voortdurend bijgewerkt; niet alle activiteiten 
zijn een heel jaar van te voren reeds gepland, andere kunnen gedurende het jaar worden gewijzigd.  
 
Wilt u zo vriendelijk zijn regelmatig een blik te werpen op de jaarplanning, zodat u zichzelf op de hoogte 
kunt stellen van de schoolactiviteiten? 
De meest actuele jaarplanning is bijgevoegd. 
 


