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Aan de ouder(s) / verzorger(s) van 
de leerlingen uit 3-, 4-, 5- havo 
 
 
 
Krommenie, 11 november 2021  
 
 
Betreft: Uitnodiging voor klankbordgroep bijeenkomst  
  
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
  
Het Bertrand Russell college heeft een actieve ouderraad die ook deelneemt in de 
medezeggenschapsraad van de school. Daarnaast zijn er klankbordgroepen van ouders 
en leerlingen actief, om de betrokkenheid van ouders bij het Bertrand Russell college te 
vergroten.  
 
Daarom organiseren wij op dinsdag 16 november van 19:00 tot uiterlijk 20:30 uur  
een digitale klankbordbijeenkomst voor ouders. Ik wil u hierbij van harte uitnodigen. 
 
Tijdens de klankbordgroep hebben we het over schoolbreed beleid. Het is niet de plek om 
individuele leerlingzaken te bespreken, hiervoor is de mentor de contactpersoon. 
 
Het programma van de eerste bijeenkomst is als volgt: 
 

1. Welkom en voorstelrondje 
 

2. Corona en het Bertrand  
Na twee schooljaren met veel afstandsonderwijs lijkt dit schooljaar tot op dit 
moment weer “normaal”, al is de situatie nog steeds zorgelijk. Twee jaar Corona 
onderwijs heeft invloed op hoe de leerlingen nu in de les zitten. Behalve 
achterstanden op cognitief vlak merken we dat leerlingen worstelen met hun 
concentratie, dat conflicten sneller escaleren dan we gewend zijn. Ook is er een 
groep leerlingen die moeite heeft met lange schooldagen en het huiswerk dat 
daarbij hoort.  Zij missen de betrekkelijke vrijheid van thuisonderwijs. We zien 
gelukkig tegelijkertijd veel vrolijke leerlingen die duidelijk in hun element zijn en het 
sociale aspect van school gemist hebben.  
We proberen de cognitieve en sociale ontwikkeling van onze leerlingen zo goed 
mogelijk te volgen. De inzet van speciale FLEX-uren, extra lessen voor bepaalde  
vakken en huiswerkbegeleiding zijn zichtbaar, maar er gebeurt meer, bijvoorbeeld 
door de collega’s van de zorg. 
Met de docenten en leerlingen zijn we op dit moment in gesprek over het huidige 
schoolklimaat en corona.  
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Tijdens deze klankbordgroep halen we graag wat uw ervaringen op, om zo een 
compleet beeld te krijgen. 
- Wat valt u thuis op aan uw zoon of dochter wat dit betreft?  
- Heeft u TOPS/TIPS voor ons? 

 
3. De keukentafel: (de rondvraag)  

Met welke bijzondere verhalen komt uw kind thuis? Wat wilt u graag nog aan de 
orde brengen over het onderwijs op het Bertrand? Waar heeft uw kind het over als 
het over school gaat? 

 
 
Wilt u meepraten in deze klankbordgroep?  
Dan kunt u op dinsdag de 16e vanaf 19:00 uur klikken op deze link:  
 
Havo 3, 4 en 5 .  
 
U hoeft zich niet vooraf aan te melden. 
 
 
Graag tot dan! 
 
 
Met vriendelijke groet,  
  
 
Jacco Plooijer, afdelingsleider 3-, 4- en 5-havo 
Hans Woerdeman, Marco Olij en Jarno van Esch, leerjaarcoördinatoren  3-, 4- en 5-havo  
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