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CORONA UPDATE 
Het kabinet heeft eerder besloten tot een aantal 
versoepelingen op scholen. O.a. is de 1,5-meter-
afstand-regel tussen leerlingen onderling komen te 
vervallen. Veenoord heeft ervoor gekozen om de 

aanpak (combinatie van online-lessen en lessen op 
school) voort te zetten tot aan de zomervakantie. Na 
de zomervakantie zullen we weer gaan werken met 
hele klassen op school en gaan leerlingen weer 
volgens een regulier rooster lessen volgen. De 1,5-
meter-afstand-afspraak blijft wel gelden voor 

medewerkers. Ook zullen we vasthouden aan het 

geregeld wassen van de handen. Leerlingen 
verdienen een groot compliment voor de afgelopen 
maanden. Na de heropening op 2 juni j.l. hebben 
leerlingen zich uitstekend gehouden aan alle strenge 
hygiënemaatregelen. Onder moeilijke 
omstandigheden is het de meeste leerlingen gelukt 

om het jaar goed af te ronden en over te gaan naar 
het volgende leerjaar. 
 
DIPLOMA-UITREIKING 
Ook klas 4 heeft een moeilijk jaar achter de rug. Op  
afstand zijn de schoolexamens afgerond. 98% van 
alle examenkandidaten heeft het diploma uitgereikt 

gekregen en stroomt door naar het MBO. Een 
fantastische prestatie! 
 
AFRONDING VAN HET JAAR 
We staan bijna voor het einde van het schooljaar. 

Hieronder vindt u de agenda voor de laatste dagen. 

  
8-9-10/7 Leerlingen komen naar school om, onder 
begeleiding van de mentor, het 
voortgangsformulier en PITCH-gesprek voor te 
bereiden. Klas 1A, 2A, 3B, 3D worden verwacht op 
8/7. Klas 1B, 2B, 2C en 3C worden verwacht op 
donderdag 9/7. Op dinsdag 7/7 sluiten we de 

reguliere lessen (online/op school) af. Leerlingen die 
nog schoolwerk moeten afmaken worden door de 
mentor uitgenodigd op school. Leerlingen die met 
alles klaar zijn hebben 10/7 een vrije dag. Op 9/7 
vinden de overgangsvergaderingen plaats. Mocht er 
aanleiding voor zijn dan zal de mentor van uw kind 
na het overleg contact met u opnemen. 

  
13-14/7 Deze dagen vinden de 

voortgangsgesprekken (PITCH) plaats. Samen 
met uw kind en mentor blikt u terug op het 
afgelopen jaar, bespreekt u de resultaten en stelt 
doelen op voor het nieuwe schooljaar. De 

voortgangsgesprekken zullen op afstand gehouden 
worden met behulp van het computerprogramma 
TEAMS. Leerlingen weten precies hoe dat werkt. U 
zult deze week een uitnodiging ontvangen van de 
mentor van uw kind. 
 

 
14-15/7 Een aantal leerlingen heeft de afgelopen 
maanden gebruik gemaakt van een leenlaptop van 
school. De apparaten moeten voor de vakantie weer 
ingeleverd worden op 14-15/7 tussen 09.00-12.00 

bij de receptie van de school.  
 
Bijdrage schoolreis 
Vanwege de Coronacrisis heeft de jaarlijkse 
schoolreis niet plaatsgevonden. We gaan ervan uit 
dat in het nieuwe schooljaar de schoolreis wel weer 

mogelijk zal zijn. De bijdragen voor de schoolreis die 

al betaald zijn zullen ingezet worden voor de 
schoolreis 2020-2021. Betekent dat voor het nieuwe 
jaar geen schoolreisbijdrage betaald hoeft te worden. 
Als u hier vragen over heeft kunt contact opnemen 
met de school.       
 

Start vakantie 
Als het voortgangsgesprek heeft plaatsgevonden en 
de leenlaptop is ingeleverd dan is het bewogen 
schooljaar 2019-2020 ten einde en begint de 
zomervakantie voor de leerlingen. Veenoord is nog 
geopend en bereikbaar t/m woensdag 22 juli 2020.  
 

Start schooljaar 2020-2021 
Na een welverdiende vakantie starten we het nieuwe 
schooljaar voor leerlingen op woensdag 2 september 
met de Startdagen. In de laatste week van augustus 
ontvangt u een nieuwsbrief met alle benodigde 

informatie voor het nieuwe schooljaar. De school is 

vanaf donderdag 27 augustus weer geopend en 
telefonisch bereikbaar.  
 
Facebook, Insta & YouTube 
Wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten die 
op Veenoord plaatsvinden? Volg dan de school op:  
 

Instagram 

https://www.instagram.com/veenoordvmbospor

tlifestyle/ 

 

Facebook 

https://www.facebook.com/veenoord/ 

 

Leuke filmpjes vindt u op het YouTubekanaal 

Veenoord YouTube 
 
Goede vakantie! 
Alle medewerkers van Veenoord wensen u een fijne 
en gezonde vakantie. We zien elkaar weer in 

september!  
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