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Wereld op zijn kop 
Na een lange periode waarin leerlingen niet 
naar school mochten, konden we op 3 juni 
eindelijk weer starten met lesgeven. Wel op 
een aangepaste manier, maar toch ervaren we 
allemaal het fysiek aanwezig zijn als erg fijn. 
We desinfecteren, wassen onze handen, 
hoesten en niezen in onze elleboog, proberen 
zo goed mogelijk de 1,5 meter in acht te 
nemen. Soms is het moeilijk en gaat het even 
mis, maar over het algemeen doet iedereen 
het geweldig. 
De lessen die op dit moment gegeven worden 
zijn: Nederlands, Rekenen, Wiskunde, Engels 
en voor een aantal groepen is er een blok 
sport volgend op de theoretische lessen. 
Daarnaast is het de bedoeling dat er thuis ook   
   nog gewerkt wordt, dus iedereen krijgt huis-        
      werk mee, dat de volgende les ingeleverd  
         moet worden. Zo proberen we een kleine  
           inhaalslag te maken. Alle kleine beetjes 
             helpen.                                        

 
 
 
 
 
 
 

’t Was me het 
schooljaartje wel…… 

Terugkijkend op het bijna 
voorbije schooljaar wekt 
het geen verwondering, 
dat de conclusie is “ dat 
het een bijzondere was.” 
Eéntje uniek in haar soort 
of ééntje in een langere 
reeks van…….? De 
toekomst zal het leren. 

Ook deze jaargang zagen 
we binnen het schooljaar 
de leerlingenpopulatie 
toenemen in aantal, van 
ca. 70 naar rondom de 
110 leerlingen. In de 
maand december kenden 
we enige tijd een 
wachtlijst, een lijst die 
zich ook weer medio 
maart voor leek te gaan 
doen. 
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Ook nu weer komen de leerlingen uit bijna alle 
delen van de wereld. Daar waar subgroepen 
binnen een samenleving zich onbegrepen 
voelen, daar begint een migratie op gang te 
komen.  

Veel nieuwkomers, vooral die rondom hun 
puberteit, op zoek naar hun plekkie, op zoek 
naar nieuwe contacten, dat geeft mede de 
nodige ‘reuring’ aan het wekelijkse 
schoolgebeuren. 

Toen de donkere wolken van het Covid-19 
virus vanuit het zuiden des lands kwamen 
opzetten, bleek de schoolwereld er ineens 
geheel anders uit te zien. Met menig kind niet 
alleen verstoken van sociale contacten, maar 
ook zonder digitale voorzieningen, zoals een 
laptop, begon ook bij ons het afstandsleren en 
de leegte van het schoolgebouw. Een 
enthousiast team hield de voortgang bij 
leerlingen in de benen door twee wekelijks 
huiswerk te brengen en te halen. Echter met 
name bij het aanleren van een taal gaat er 
niets boven contact en interactie met de 
docent. Ook nu, in het 1,5 m schoolgebeuren, 
is de situatie verre van ideaal. Eén schrale 
troost…. op zijn/haar lesdag/lesdagen krijgt de 
leerling, gezien de kleine bezetting, extra 
aandacht en dat is ook veel waard. 

 

Gelukkig gaven de meeste leerlingen aan het 
fijn te vinden weer naar school te mogen 
(boven) en het voelt voor ons goed, dat zij in 
de verplichte thuisperiode in meerderheid 
goed hebben gewerkt (onder). 

Ook dit jaar verzorgden we in afstemming met 
het AZC binnen het vakgebied Lichamelijke 
Oefening zwemonderwijs. Ook hierin zorgde 
Corona voor stilstand. Toch slaagden enkele 
leerlingen er in hun zwemdiploma nog te 
behalen. Hoe belangrijk dat is, bleek de 
afgelopen week maar weer. In- en intriest om 
te moeten horen/lezen, dat een jongeling – op 
zoek naar een voor hem betere wereld, het 
leven laat als gevolg van verdrinking. 

Post  voor de ISK 
De ISK heeft nu een brievenbus. Veel 
leerlingen hebben hun werk of toetsen in een 
envelop gedaan en zo naar school gestuurd. 
Met de post!! Dat was handig!  
Dat heeft Corona ons 
geleerd!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Kunstwerken tijdens de Coronaperiode 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geplande activiteiten    
Lessen per dag per groep:  

Groep A Maandag 8, 15, 22, 29 juni 

Groep B Dinsdag 9, 16, 23, 30 juni 

Groep C Woensdag 3, 10, 17, 24 juni 

Groep G Donderdag 4, 11, 18, 25 juni 

Groep E Vrijdag 5, 12, 19, 26 juni 

Groep F1, F3 Woe. 3, 10, 17, 24 juni 
Ma. 8, 15, 22, 29 juni 

Groep F2, F4 Do. 4, 11, 18, 25 juni 
Di. 9, 16, 23, 30 juni 

17 juni - teamvergadering 14.00 uur 
30 juni  -  laatste schooldag 
1 juli - uitje personeel ISK 
3 juli    - APV en start zomervakantie  
  
   
 

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


