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Geachte ouders en verzorgers, 

We hebben na een korte lockdown voor de Kerstvakantie ons onderwijs gelukkig weer op 
school kunnen oppakken. De maatschappelijke druk was kennelijk groot genoeg om het 
belang van het onderwijs als brede vorming en sociale ontmoetingsplek in het politieke 
vizier te krijgen. We hopen dat dit onderwerp bij onze nieuwe ministers ook in het verdere 
onderwijsbeleid de nodige erkenning en aandacht blijft behouden. 

Het organiseren van het onderwijs in de huidige omstandigheden is ondertussen nog 
steeds een uitdaging. Veel afmeldingen van leerlingen en veel lesuitval en 
roosteraanpassingen door afwezigheid van leraren. In de afgelopen weken was er ook 
regelmatig onduidelijkheid over het quarantainebeleid, met soms per regio of per GGD-
medewerker verschillende adviezen met betrekking tot het wel of niet naar huis sturen 
van hele lesgroepen. Inmiddels is daar nieuw landelijk beleid voor ingezet dat de 
noodzakelijke continuïteit in het onderwijs meer ondersteunt. Verder in dit bericht vindt u 
informatie hierover. 

In de komende maanden blijven we zoeken naar mogelijkheden om de leerlingen weer 
meer met elkaar te laten doen, ook buiten de lessen. Het socialisatieproces heeft 
regelmatig een knauw gekregen door de onregelmatigheden en het wegvallen van 
bijzondere activiteiten. We merken de effecten daarvan bij onze leerlingen en in de sociale 
interactie in de klassen. In dit Bericht kunt u lezen over speciale voorstellingen die gegeven 
zijn en per klas of leerjaar blijven mentoren alert op mogelijke nieuwe activiteiten, binnen 
of buiten school. Daarnaast hebben we voor de komende tijd weer een vol programma 
aan gebruikelijke activiteiten voor deze tijd van het jaar. U kunt hierover informatie vinden 
in de schoolagenda. Let ook op nadere berichtgeving hierover; er moet telkens gekeken 
worden naar de toegankelijkheid van de activiteiten voor ouders en andere 
belangstellenden. 

Ook de voorlichtingsactiviteiten voor nieuwe leerlingen zijn van start gegaan: afgelopen 
zaterdag was -helaas nog digitaal- de Open Dag en woensdag en donderdag zijn er een 
open lesmiddag (wel op school!) en een voorlichtingsavond voor ouders (digitaal). 
Informatie hierover vindt u op onze website (www.svszeist.nl).       

Zoals eerder medegedeeld, doen de mentoren hun best om voor 15 februari alle ouders 
per telefoon gesproken te hebben over hun kind. Mocht u zelf toch nog vragen of 
opmerkingen hebben, schroom niet om per e-mail even contact op te nemen met de 
betreffende collega(’s). We vinden het belangrijk om ook in tijden van afstand contact te 
blijven houden over de leerlingen. 

Gijs van Lennep 
rector 
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Schoolagenda 
Februari /maart 2022 
N.B.: voorlopig vinden alle ouderactiviteiten niet op school plaats!
Datum Tijd Omschrijving 
Maandag 29 januari Open Dag online (zie https://www.svszeist.nl/) 
Maandag 31 januari Start nieuwe lesrooster 
Woensdag 2 februari 13.30 -15.30 uur Open Lesmiddag nieuwe leerlingen op 

school.  N.B.:  Lessen tot en met 4e uur! 
Woensdag 2 februari 20.00 – 22.00 uur Opvoering toneelstuk klas 11c 
Donderdag 3 februari 19.30 – 21.00 uur Voorlichting nieuwe ouders online 
Woensdag 9 februari Inloop 19.45 uur 

start 20.00 uur 
Ouderavond 10e klassen 

Maandag 14 februari Inloop 19.45 uur 
start 20.00 uur 

Ouderavond 11e klassen 

Maandag 14 t/m vrijdag 
18 februari 

Toetsweek 2: klas 9 t/m 12 

Dinsdag 15 februari Inloop 19.45 uur, 
start 20.00 uur 

Ouderavond 9e klassen 

Vrijdag 18 februari 20.00 – 22.00 uur Opvoering toneelstuk klas 8c 
Dinsdag 22 februari Inloop 19.45 uur, 

start 20.00 uur 
Ouderavond 8e klassen 

Maandag 21 t/m vrijdag 
25 februari 

Drama examenklas 12V 

KROKUSVAKANTIE 
maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart 

Zaterdag 26 februari 
t/m zondag 6 maart 

Uitwisseling met Israëlische school 

Maandag 7 t/m vrijdag 11 
maart 

Mondelingen 12V Ne/En/Fr/Du, andere 
lessen volgens rooster 

Maandag 7 t/m vrijdag 18 
maart 

Stage 9e en 11e klas 

Dinsdag 8 maart (let op! 
aangepaste datum) 

Inloop 19.45 uur, 
start 20.00 uur 

Ouderavond 7e klassen 

Woensdag 9 maart 20.00 -22.00 uur Vergadering ContactOuderPlatform 
Donderdag 10 maart 18.30-20.30 uur Profielwerkstukmarkt klas 10M/H 
Vrijdag 11 maart 17.00 -18.30 uur Vernissage Kunst-Beeldend 

examenklassen 
Maandag 14 t/m vrijdag 
18 maart 

ARTISTIK-week examenklassen 

Maandag 14 en dinsdag 
15 maart  

Beeldend examen 

Donderdag 17 maart Slotconcert muziek examenklassen 
Dinsdag 15 en woensdag 
16 maart 

Bovenbouw (klas 9 t/m 12) lessen tot en 
met 4e uur i.v.m. 
voortgangsvergaderingen 

Maandag 21 t/m vrijdag 
25 maart  

Mondelingen 12H Ne/En/Fr/Du  andere 
vakken les volgens rooster 
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Woensdag 23 maart 19.45 uur (inloop 
vanaf 19.30u) 

dMR vergadering SVS 

Woensdag 30 maart t/m 
vrijdag 1 april  

Finale herkansingen 10M/H en 12H/V 

NB. Vanwege de onzekerheden vanuit de covid-ontwikkelingen en de regelgeving vanuit de 
overheid daaromtrent, zijn bovenstaande data nog steeds onder voorbehoud. 

De volledige en actuele jaaragenda voor het schooljaar 2021-2022 wordt in de loop van het 
nieuwe schooljaar zichtbaar en bijgehouden op de website. 

Covid op school 
Hieronder de informatie die we vanuit de overheid hebben gekregen over de meest recente 
richtlijnen met betrekking tot de covid-preventiemaatregelen als er in een klas sprake is van 
positieve testresultaten. Deze brief sturen we naar ouders en leerlingen wanneer we 
meldingen krijgen. De informatie is ook op onze website te vinden. 

* * * * * * * * * * 

Informatiebrief voor voortgezet onderwijs - klasgenoten 

Let op! Dit is belangrijke informatie. 

Beste leerling en/of ouder(s)/verzorger(s), 

Je krijgt deze brief omdat er bij jou in de klas een of meer leerlingen of medewerkers corona 
hebben. Er is een kans dat je besmet bent met het coronavirus, maar je mag wel naar school. 

Het is wel extra belangrijk dat je tot 10 dagen na het contact met degene die corona heeft 
contact met kwetsbare personen vermijdt. Verder is het dringende advies om 2x per week 
preventief een zelftest op school te doen. En denk aan de basisregels. 

Testen bij klachten 
Houd jouw gezondheid de komende 10 dagen extra goed in de gaten. Krijg je klachten die bij 
corona passen zoals: 

• verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
• hoesten
• benauwdheid of kortademigheid
• verhoging of koorts
• plotseling verlies van reuk en/of smaak

Doe dan meteen een zelftest. Houden de klachten aan of worden ze erger, doe dan voor de 
zekerheid de volgende dag nog een zelftest. Bij een negatieve testuitslag mag je naar school. 
Als een zelftest positief is, maak je meteen een testafspraak bij de GGD om de testuitslag te 
laten controleren. Blijf thuis tot je de testuitslag weet. 

https://outlook.office365.com/calendar/published/82a5e8f4596e4d358b2354bd4ecf0e7d@svszeist.nl/5e40968c48aa4e4fbe48d647328e68052623239057664135156/calendar.html
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Heb je kwetsbare familieleden door ouderdom of ziekte, maak dan een testafspraak bij 
de GGD. Blijf thuis tot je de testuitslag weet. 

Maak een testafspraak bij de GGD via 0800-2035 of coronatest.nl. 

Volg de adviezen 
Volg de algemene adviezen op die gelden in Nederland over bijvoorbeeld naar school gaan of 
werken. Kijk voor meer informatie ook op rivm.nl en Rijksoverheid.nl. 

Twijfelt u over de klachten van uw kind? Bel dan met de GGD. U kunt ook bellen met het 
informatienummer 0800-1351. 

* * * * * * * * * * 

Rouw-ondersteuningsgroep bij echtscheiding: 
Gedeeld verdriet	
Het komt steeds vaker voor dat jongeren te maken krijgen met echtscheiding binnen het 
gezin. Zij krijgen dan te maken met nieuwe systemen, daar wordt nogal wat van ze 
gevraagd. Er kan sprake zijn van ruzie, opa of oma niet meer mogen zien, of rol- en 
plekverwarring wanneer een kind de jongere kinderen moet opvangen of zorg draagt voor 

het huishouden. 

Als jongeren te maken krijgen met echtscheiding is dit ook een vorm van rouwen. Hun 
veerkracht wordt dan danig op de proef gesteld. Vaak laten ze hun verdriet naar buiten toe 
niet zien terwijl het er wel zit. Veel 
jongeren voelen zich alleen met hun 
probleem. Uit onderzoek is gebleken dat 
delen met leeftijdsgenoten heel 

ondersteunend kan zijn. 

In de bijeenkomsten kunnen de 
leerlingen hun verhaal vertellen, leren ze 
de realiteit onder ogen te zien, om te 
gaan met hun gevoelens en de 
veranderingen in hun leven. Daarnaast oefenen ze met coping vaardigheden en hoe ze om 
kunnen gaan met deze nieuwe situatie.  

Wanneer jongeren geconfronteerd worden met echtscheiding heeft dit vaak invloed op hun 
functioneren op school. Dit is voor ons de aanleiding geweest om een ondersteuningsgroep 
aan te bieden. De groep zal starten in februari 2022 en wordt geleid door Rianne 
Nooteboom en Nikki Jutte. Zij zijn extra geschoold in het begeleiden van leerlingen en 
speciaal ook bij rouw bij echtscheiding. 

Deze ondersteuning bestaat uit 8 bijeenkomsten van ca 1,5 uur. Voorafgaande is er een 
ouderavond waarin we de ouders laten ervaren wat we gaan doen in deze groep. Na afloop 
van de 8 bijeenkomsten sluiten we dit traject ook weer af met de ouders. Ouders en/of 
leerlingen kunnen zich zelf aanmelden via de mail bij  
Rianne Nooteboom r.nooteboom@svszeist.nl 
Nikki Jutte n.jutte@svszeist.nl 
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Theatergroep Playback speelt Like
In oktober was theatergroep Playback al op de SVS met hun voorstelling Hotspot. Deze 
voorstelling die is opgevoerd voor de 9e en 10e klassen had als thema groepsdruk en er bij 
willen horen en dan met name ten aanzien van alcohol, drugs en seksualiteit.  
In januari kwam Playback opnieuw op de naar onze school. Op 17 en 18 januari speelden zij 
voor de 7e en 8e klassen de voorstelling Like. Deze voorstelling had als thema het online 
gebeuren. Over hoe je jezelf positioneert op sociale media en wat je wel en niet zou moeten 
doen als je daar wijs mee om wilt gaan. 

De voorstellingen van Playback zijn heel bijzonder. De jonge acteurs spelen hun voorstelling 
en gaan dan in gesprek met de leerlingen. Hoe zou jij dat hebben aangepakt? Vervolgens 
worden leerlingen uitgenodigd om scenes na te spelen met een ander, hun eigen, scenario: 
hoe het ook had gekund en wat er misschien beter was geweest?  

De voorstellingen van Playback hebben veel impact. Om de leerlingen veilig te laten voelen 
spelen ze voor maximaal twee klassen tegelijk. In de mentoruren worden de thema’s van de 
voorstellingen met een speciaal lesprogramma verder uitgewerkt. 

We hebben deze voorstellingen bekostigd vanuit het NPO, de subsidie van het Nationaal 
Plan Onderwijs voor het bestrijden van de gevolgen van de coronamaatregelen. 

Meer info via: https://www.tgplayback.nl/aanbod/voorstelling-of-product/like 

Annelies den Ouden  
Conrector Onderwijs

Digitale weerbaarheid
Op de Stichtse Vrije School is er een groot voorlichtingsproject gestart om de digitale 
veiligheid op social media te versterken onder leerlingen.  Zo is, zoals u net heeft kunnen 
lezen, er dus  voor de middenbouw de schitterende theatervoorstelling “Like” opgevoerd. In 
dit dynamische toneelstuk stond het thema pesten en online pesten centraal.  

Op 14 en 15 februari heeft de school een spreker uitgenodigd vanuit Bureau Halt om over dit 
onderwerp klassikale voorlichting te geven en het gesprek te voeren met de leerlingen. 
Daarna volgt er een ouderavond over dit onderwerp. We gaan dit organiseren zodra het 
weer kan! Ivo Bleijenberg zal op deze avond spreken over de digitale sociale wereld van 
onze leerlingen, hoe zij dit beleven en wat je als ouder kunt doen om je kind bij te staan als 
opvoeder. Wanneer het zo ver is ontvangt u daarvoor een uitnodiging. 

Ivo Blijenberg 
Coördinator leerlijn ICT

https://www.tgplayback.nl/aanbod/voorstelling-of-product/like
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Studiekeuzefestival; ook voor ouders 
Ieder jaar organiseren we met andere middelbare scholen van Zeist een gezamenlijke 
studiekeuzemarkt voor de mavoleerlingen in de 10e. Alle MBO-opleidingen uit de regio – 
maar bijvoorbeeld ook designopleidingen uit Amsterdam en de Sportopleiding CIOS uit 
Arnhem – geven studievoorlichting aan onze leerlingen.  

Dit jaar vindt de beurs (vanwege de Covid situatie dus niet op woensdag 2 februari maar) op 
woensdag 20 april plaats, vanaf 19.00 uur. De beurs wordt gehouden in De Breul. Leerlingen 
en hun ouder(s) zijn hiervoor uitgenodigd. 

Leerlingen uit 10H die ook graag hun licht willen opsteken, zijn eveneens van harte welkom 
(mail mij voor de inschrijving).  

Iedere leerling kiest van tevoren 3 opleidingen voor korte informatierondes (inventarisatie 
volgt in de klas).  Zo wordt een rooster voor iedere leerling samengesteld. Ook is er een 
grote algemene markt.  

Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang. Schrijft u de datum ( als het uw kind betreft) 
alvast in de agenda? ….. Met potlood….. 

Monique Ricken 
Decaan mavo 

Nationaal Plan Onderwijs 
Al eerder hebben we via dit bericht beschreven wat we allemaal doen vanuit het NPO, de 
toelage die we hebben gekregen om de gevolgen van de lockdowns op school op te kunnen 
vangen.

Aan het begin van dit schooljaar zijn we begonnen met het uitvoeren van verschillende 
activiteiten die zowel voor individuele leerlingen als voor jaarlagen en ook voor de school als 
geheel worden ondernomen. In de bijlage vindt u een actueel overzicht.

Het Activiteitenoverzicht NPO wordt nog maandelijks aangevuld met steeds nieuwe 
aanvragen. Zo zijn er naast activiteiten die vooral inspelen op het sociale aspect van de 
ontwikkeling van leerlingen nu ook steeds meer activiteiten die ondersteunend zijn op de 
vak inhoud. Naast bijlessen en straks weer de examentrainingen zijn er een aantal extra 
lessen gestart voor groepen in de hogere leerjaren, waar gewerkt wordt aan gemiste 
basisvaardigheden. De mentoren en studiebegeleiders merken dat er behoefte is aan meer 
ondersteuning en extra gespreksrondes met de leerlingen. De uitbreiding van hun uren is 
zeer nuttig gebleken. Ook de uitbreiding van de leerling-coaches, die leerlingen individueel 
begeleiden wanneer hier aanleiding toe is, was zeker nodig.

Inmiddels hebben er een aantal theatervoorstellingen plaatsgevonden op school voor de 
leerlingen van klas 7 t/m 10 en wordt er dagelijks intensief gebruik gemaakt van het 
Studielokaal waar leerlingen in alle rust en met persoonlijke aandacht van een 
onderwijsassistent indien nodig, kunnen werken aan school in tussen uren of wanneer 
zelfstandig werken in een (drukke) klas even niet meer gaat.

Er zijn nog talloze activiteiten die al lopen of binnenkort hun beslag zullen krijgen waarmee 
we de leerlingen ondersteunen waar we kunnen. Wanneer u vragen heeft over de besteding 
van de NPO gelden door de SVS kunt u mij daarover mailen.

Annelies den Ouden
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Ingezonden berichten 

Vrije School Studiecoaching 

Huiswerkbegeleiding en bijles, vanuit Vrijeschoolpedagogie 
voor het eerste, tweede en derde leerjaar.  

E. vss@hotmail.nl
T. 0622036676

Studiekring 

(Tijdelijk) extra ondersteuning nodig? Dan is 
huiswerkbegeleiding en/of bijles van Studiekring iets voor 
jou! Onze vestiging is in de Stichtse Vrije School.  

E. daphneleclercq@studiekring.nl
T. 085-049-8200
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