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Het lijkt nog maar kort geleden dat ik het voorwoord typte

voor de nieuwsbrief van december. Toch staat de

voorjaarsvakantie al haast voor de deur en dat betekent tijd

voor een terugblik. Een korte terugblik in dit geval. Niet alleen

door de korte periode tussen kerstvakantie en

voorjaarsvakantie, maar ook door de coronaperikelen. Helaas

hebben de fysieke lessen regelmatig plaats moeten maken

voor online lessen. Erg jammer, maar aan de andere kant toch

ook weer fijn dat we zo de lessen toch door konden laten

gaan. Wel fijn dat we in ieder geval dat onze leerlingen vanuit

fysieke lessen de voorjaarsvakantie in zullen gaan. 

Bij het typen van deze nieuwsbrief realiseer ik mij dat het de

laatste nieuwsbrief zal zijn die jullie van mijn hand zullen

ontvangen. Na vier mooie jaren op Neon College ga ik mijn

geluk beproeven in het interim management. Een procedure

voor het werven van een nieuwe directeur is inmiddels

opgestart en de periode van 1 april tot de zomervakantie is

ook geborgd. Carla Hilbink (directeur SO het Reliëf, ook een

Attendiz-school) en Rebekka Bonenkamp (beleidsadviseur

stafbureau Attendiz) zullen deze overbruggingsperiode op

zich nemen. Ik heb er alle vertrouwen in dat alles op Neon

College onder leiding van Carla en Rebekka goed zal verlopen. 

Voor nu wens ik u een fijne voorjaarsvakantie. Pas goed u zelf

en op elkaar! 

Joyce 

VOORWOORD

21 februari
Voorjaarsvakantie

8 maart
Herkansing periode 2 leerjaar 1 en 2

(lesuur 1 en 2)

9 maart
Verkorte lesdag

16 maart
Ouderavond klas 1 t/m 3

17 t/m 23 maart

Se week 3

24 maart

Studiedag

6 april

Verkorte lesdag

11 t/m 15 april

Stage 3BKT

19 april
Verkorte lesdag

AGENDA

https://www.facebook.com/neoncollegeVSO/
https://www.instagram.com/neon.college/
http://neoncollege-attendiz.nl/
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En zo blij als we waren met de fysieke start op 10

januari, zo teleurgesteld verliep de maand februari.

Het aantal positief geteste collega’s en leerlingen rees

de pan uit. Het bleek onmogelijk om alle lessen fysiek

door te laten gaan. Dat zijn dan even van die

momenten waarop je je realiseert dat het toch wel fijn

is dat er nu zoveel online door kan gaan. 

Hopelijk volgen er snel betere tijden en zien we onze

leerlingen gewoon in de klaslokalen. Er gaat immers

niets boven fysieke lessen in de school. 

ONLINE ONDERWIJS 

Wat was het voor ons allen een tegenvaller dat we

de week voor de kerstvakantie onze leerlingen van

klas 1, 2 en 3 weer thuis moesten blijven. Geen

kerstfeest met z’n allen vieren. Een bijzondere start

van de kerstvakantie. Groot was dan ook de vreugde

dat we op maandag 10 januari weer open mochten.

Weliswaar met de nodige coronamaatregelen, maar

dat mocht de pret niet drukken. We mochten weer

open, lessen konden weer op school worden gevolgd.

Wat een mooie start van 2022! 

SCHOLEN WEER OPEN 

Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Basismaatregelen zoals regelmatig

handen wassen en voldoende ventileren blijven wel belangrijk. 

Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school. In het leerlingenvervoer is het nog wel nodig om

een mondkapje te dragen. 

Richtlijnen rondom groepsgrootte en gespreide looproutes vervallen. 

Ouders en externen mogen weer in de school, ook zijn open dagen weer mogelijk. 

Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om twee keer

per week een zelftest te doen blijft. 

Bij een besmetting met het coronavirus, geldt vijf dagen in isolatie in plaats van zeven dagen,

mits je 24 uur geen klachten meer hebt.

Wat fijn dat er na de voorjaarsvakantie versoepelingen in de coronamaatregelen zijn. 

We zetten ze hier nog even voor iedereen op een rijtje: 

VERSOEPELINGEN VANAF MAANDAG 28 FEBRUARI
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Alle leerlingen, ouders en verzorgers van klas 2 en 3 ontvingen vlak voor de kerstvakantie een

uitnodiging in hun mailbox voor een online informatieavond. Deze informatieavond stond in het teken

van de lintstage. Een lintstage houdt in dat leerlingen gedurende het schooljaar één dag in de week

op stage gaan. Hartstikke leuk en leerzaam natuurlijk voor leerlingen. 

Schooljaar 22-23 gaan we op Neon College werken met een lintstage voor alle leerlingen uit klas 3BK

en 4BK. Hun lintstage zal in het teken staan van de keuzemodules van Dienstverlening en Producten

(D&P). Een geweldig mooie manier om onze leerlingen ook de mogelijkheid te bieden kennis te maken

met andere profielen. 

De aanwezige leerlingen en hun ouders/verzorgers hebben enthousiast gereageerd op dit voorstel.

Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang. Onze leerlingen kunnen aangeven welke

keuzemodules zij graag willen volgen. Ons stageteam gaat vervolgens op zoek naar fijne

stageplekken. Wat een prachtig vooruitzicht voor onze bovenbouwleerlingen in de leerroute BBL en

KBL. 

INFORMATIEAVOND LINTSTAGE 26 JANUARI

Wat was het voor onze leerlingen fijn om voor de kerstvakantie te horen dat zij recht hadden op een extra

herkansing na hun examens. Na de kerstvakantie volgden er nog meer aanpassingen. Zo kwam de

duimenregeling terug en volgde vlak daarna het bericht dat het praktijkvak D&P middels een SE wordt

afgesloten. 

Binnenkort verwachten wij van de scholen waar we examineren (Bonhoeffer College in Enschede en CT Stork

in Hengelo) informatie te ontvangen over deze aanpassingen. Zodra we dat binnen hebben delen we dat

uiteraard met u en onze leerlingen. 

Mocht u nu al benieuwd zijn naar de wijzigingen in het examens, dan kunt u terecht op de site van

Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2022

en op de site van platform VMBO https://www.platformsvmbo.nl/actueel/cspe-ook-in-2022-se

Op naar een geslaagd 2022! 

AANPASSINGEN IN HET EXAMEN EN DE SLAAG-
ZAKREGELING

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2022
https://www.platformsvmbo.nl/actueel/cspe-ook-in-2022-se

