
 

 

 

 

Cursusjaar 2020-2021       1 februari 2021 

Uit de Oase 
 
Het wonder van de liefde! 
 
Jij veranderde mijn wereld.    Als ik jou naar mij zie kijken, 
Wat eerst grijs was, heeft nu kleur.   voel ik me gewoon heel speciaal. 
Net alsof jij mij omhoogtrok    Jij wijst mij op mijn sterke kanten. 
uit de dagelijkse sleur.    Ik ontdek ze en straal. 
En het lijkt nu of de zon schijnt,   Nooit geweten wat ik waard was, 
ook al regent het keihard.    dat was onbekend terrein. 
Zelfs de zwarte donderwolken   Nu voel ik mijn kracht ontwaken 
zijn opeens veel minder zwart.   en ik weet: ik mag er zijn.   
Dat dit kan, is heel bijzonder.    Dat dit kan, is heel bijzonder. 
Liefde is een wonder…    Liefde is een wonder… 
 
    Greet Brokerhof – van der Waa 
 
Bahûrim in lockdown  
Sinds 16 december zitten we in de lockdown. Leerlingen krijgen onderwijs op afstand en van 
u als ouder(s)/verzorger(s) verwachten we veel steun bij het onderwijsproces. De leraren 
zitten thuis of op school voor de computer of bij klas 4 in de aula om de lesstof zo duidelijk 
mogelijk aan te bieden. Ondanks de grote inzet van allen blijft het een lastig proces. We 
hopen dat de leerlingen spoedig weer naar school mogen met of zonder de 1,5 meter 
afstandsregeling. We gaan ervan uit dat onze leerlingen op 8 februari a.s. nog niet naar 
school mogen komen om de lessen te hervatten. De lockdown voor het voortgezet onderwijs 
zou wel eens kunnen duren t/m de voorjaarsvakantie. 
Voor de examenkandidaten is de situatie anders. Zij mogen de school bezoeken indien ze de 
1,5 meter afstandsregeling in acht nemen. Op Bahûrim hebben we er voor gekozen de 
leerlingen na de kerstvakantie t/m de start van de tentamenperiode via afstandsonderwijs les 
te geven. Bijna alle tentamenstof was voor de kerstvakantie in de reguliere lessen behandeld 
en het was niet strikt noodzakelijk de leerlingen op school te laten komen. De tentamens zijn 
van woensdag 13 januari t/m vrijdag 22 januari afgenomen. Bijna alle leerlingen waren 
aanwezig bij de afname van de tentamens, zodat slechts enkele leerlingen een 
inhaalprogramma hoeven te volgen. De herkansingen zullen afgenomen worden op 
dinsdagmiddag 16 februari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Na de tentamenperiode volgen de leerlingen van de examenklassen de lessen weer op 
school. Het rooster is aangepast zodat lange wachttijden en tussenuren zijn voorkomen. 
Leerlingen krijgen daardoor meer tijd voor studie en voorbereiding op de herkansingen en de 
derde tentamenperiode.  
Op het moment van schrijven is over de wijze van afname van de examens nog niets 
bekend. Indien de examens doorgaan dan zal er waarschijnlijk gebruik gemaakt worden van 
de mogelijkheid om gespreid examen te doen. We hopen in de komende weken informatie te 
ontvangen over de gang van zaken bij de afname van de examens en zullen u en de 
eindexamenkandidaten daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. 
 
Hierbij wil ik graag een woord van dank uitspreken aan alle medewerkers die op school de 
voorbereidingen hebben getroffen om het onderwijs op afstand mogelijk te maken, maar ook 
de mensen die op school de lokalen en de aula zodanig hebben ingericht dat de corona 
adviezen in acht genomen kunnen worden.   
Namens de schoolleiding wens ik u thuis doorzettingsvermogen om uw kind(eren) positief te 
blijven begeleiden en de collega’s wensen we veel succes bij het uitvoeren van het onderwijs 
op afstand. 
 
Met vriendelijke groet, 
J.J. Holwerda 
 
Inspectiebezoek op Bahûrim 
Dinsdag 2 februari zal Bahûrim in het kader van het vierjaarlijks bestuursonderzoek door de 
Inspectie bezocht worden. Het laatste Inspectiebezoek aan Bahûrim vond plaats in 2015.  
Dit jaar zal het Inspectiebezoek aan Bahûrim digitaal worden afgenomen. In de praktijk 
betekent dat gesprekken via teams met leerlingen, docenten, mentoren, de zorgcoördinator, 
de examensecretaris en de schoolleiding.  
De Inspectie zal zich tijdens het bezoek vooral richten op de begeleiding en ontwikkelingen 
van de leerlingen, op welke wijze voert Bahûrim de kwaliteitszorg uit en hoe werkt het 
programma van toetsing en afsluiting voor de examenkandidaten. 
Het zogenaamde verificatieonderzoek zal namens de Inspectie worden uitgevoerd door de 
heren Wibo van der Es en Martijn Vroom.  
Op dinsdag kan het voorkomen dat er enkele lessen uitvallen vanwege dit Inspectiebezoek. 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 5 
02-02  Inspectiebezoek Bahûrim 
 klas 3C digitale vakkenvoorlichting Tweede Fase Penta Jacob van Liesveldt, 12.25-

15.00 uur 
03-02 dhr. Weeda afwezig  
 mw. Groenendijk naar bijeenkomst Penta kwaliteitszorg, 8.30-11.00 uur  
04-02  afname tentamentoets aardrijkskunde leerjaar 3, 8.15-9.00 uur  
05-02 overleg werkgroep Corona Bahûrim  
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 6 
09-02 dhr. Weeda en dhr. Holwerda naar directieoverleg Penta Jacob van Liesveldt, Penta 

Rozenburg en Penta Bahûrim, 8.30-10.00 uur 
 vakgroepenoverleg, 13.30-16.00 uur 
11-02 deadline inschrijven herkansingen voor examenkandidaten (voor 12.00 uur!) 
  Samen kijken op Bahûrim mogelijkheid voor nieuwe leerlingen en ouder(s) / 

verzorger(s) (onder voorbehoud!) 
12-02 overleg schoolleiding, 12.45-14.00 uur  
 afname tentamentoets natuurkunde, vanaf 12.50 uur 
 
 
 



 

ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 7 
15-02 afname tentamentoets biologie leerjaar 3, 8.15-9.00 uur  
16-02 afname herkansingen examenkandidaten, 13.50-14.20 uur 
 Samen kijken op Bahûrim mogelijkheid voor nieuwe leerlingen en ouder(s) / 

verzorger(s) (onder voorbehoud!) 
18-02 dhr. Hage van Smaalen geeft digitaal voorlichting Zadkine aan klas 4B, 9.45-10.30 

uur en aan klas 4A, 10.50-11.35 uur. 
19-02 dhr. Holwerda naar de Penta directieraad, 9.00-12.30 uur 
 overleg schoolleiding, 13.00-14.00 uur  
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 8 
Voorjaarsvakantie 
 
 

 

Team Bahûrim 


