
 

 

 

 

 

Cursusjaar 2020-2021       1 maart 2021 

Uit de Oase 
 
Litteken 
 
Een litteken kan verbleekt zijn   Het breekt door alle cellen 
zodat je het nauwelijks ziet.    het is niet meer te stoppen. 
Het kan ook rauw en rood zijn,   Het wil het leed vertellen 
gezwollen door verdriet.    dat jij niet kon verkroppen. 
 
Soms bestaat het uit oud zeer,   Eenmaal op de opperhuid 
onzichtbaar onder de huid.    doet het nog wel zeer. 
Het zeurt en knaagt steeds meer,   De felste pijn is er al uit 
op een dag wil het eruit.    en het knaagt niet meer. 
   
    Het rauwe en het rode slijt, 
    de cirkel is weer rond. 
    Een litteken is altijd 
    de genezing van een wond. 
 
    Cora de Vos 
 
Een jaar later…  
Bij ons allen gaan de gedachten steeds vaker naar een jaar 
geleden. Op het moment dat de heer Osinga voor het eerst 
naar het ziekenhuis vertrok, hebben we een foto van hem in 
de docentenkamer opgehangen. Donderdag 18 februari 
dachten we aan het moment waarop we gezamenlijk in de bus 
naar Oudenhoorn vertrokken. Dinsdag 2 maart aanstaande 
staan we stil bij het overlijden van onze geliefde collega. 
Namens het personeel en onze leerlingen worden er op  
2 maart bloemen gelegd bij de amandelboom op ons 
schoolterrein en op het graf in Oudenhoorn. 
 
 
We proberen het volgende tijdschema te volgen: 
  
14.45 uur Bloemen leggen bij de amandelboom in Brielle. 
15.00 uur Vertrek naar Oudenhoorn.  
15.30 uur Bloemen leggen op het graf in Oudenhoorn. 
  
Het staat iedereen vrij om aanwezig te zijn bij de bloemleggingen. Leerlingen zijn welkom bij 
de bloemlegging in Brielle, maar ze hoeven zich niet verplicht te voelen.   

  
 
 
 



 

Herstart op 2 maart  
Dinsdag 2 maart komen de leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 groepsgewijs weer naar school. 
We dienen daarbij zoveel als mogelijk de veiligheid in acht te nemen. Mondkapjes zijn 
verplicht en de anderhalve meter afstand is een gegeven. Hygiëneregels dienen we te 
volgen en binnen het schoolgebouw is eenrichtingsverkeer de norm. 
Leerlingen komen naar binnen via de ingang die het dichtst bij het leslokaal ligt. Pauzes van 
leerjaar 1, 2 en 3 vinden plaats in het leslokaal. Na de laatste les worden de leerlingen 
verzocht het schoolgebouw en het schoolterrein zo snel mogelijk te verlaten. 
 
Bij een warm welkom van onze leerlingen had ik me iets anders voorgesteld. De meningen 
over de herstart zijn zeer verdeeld. De ene ouder is opgetogen van blijdschap dat er weer 
een mogelijkheid wordt geboden voor onderwijs op school, terwijl de andere ouder ons voor 
gek verklaart en het totaal oneens is met de herstart vanwege besmettingsgevaar.  
 
Dezelfde verdeeldheid van meningen speelt ook binnen het team van Bahûrim. Collega’s, 
die enthousiast zijn over de komst van de leerlingen en collega’s die zich zorgen maken. 
Laten we vooral begrip voor elkaars meningen tonen en laten we gezamenlijk proberen uw 
kinderen en onze leerlingen in de komende periode het beste onderwijs te geven binnen de 
gegeven omstandigheden. Laten we ons vooral focussen op mogelijkheden. E is door  
technische ontwikkelingen tegenwoordig veel mogelijk.  
Via de genomen maatregelen hoop ik dat we zowel onze leerlingen als ons personeel een 
veilige plek kunnen bieden voor het volgen en geven van onderwijs.  
Het is goed om elkaar weer te mogen ontmoeten. Ik kijk ernaar uit! 
 
Met vriendelijke groet, 
J.J. Holwerda   
 
Enquête  
Voor de voorjaarsvakantie heeft de werkgroep Corona BM een vragenlijst uitgezet onder de 
ouder(s)/verzorgers van onze leerlingen. We mochten 124 reacties ontvangen, een 
verheugend aantal. De werkgroep gaat de reacties doornemen en in kaart brengen. De 
resultaten zullen we bespreken met de vestigingsmedezeggenschapsraad. In een volgende 
PENTA-Info hopen we u een korte reactie te kunnen geven betreffende de conclusies uit de 
enquête. 
 
Examenregeling 2021 
Voor de voorjaarsvakantie heeft minister Slob van Onderwijs duidelijkheid verschaft over de 
afname van het examen in 2021. Er komen onder andere twee periodes van afname, de 
kandidaat mag tweemaal een herkansing doen (voor verschillende vakken) en er mag één 
onvoldoende worden weggestreept om daardoor te kunnen slagen (deze regel geldt niet 
voor het vak Nederlands).  
De heer Weeda zal donderdagavond 4 maart via de digitale snelweg een presentatie 
verzorgen voor de ouder(s)/verzorger(s) van de examenkandidaten. De presentatie begint 
om 19.00 uur en na afloop kunt u vragen stellen aan de heer Weeda. 
Voor belangstellenden die de regeling willen lezen verwijs ik u naar de volgende link: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/12/16/
servicedocument-examens-2021/Service+document+februari+2021.pdf 
 
Met vriendelijke groet, 
J.J. Holwerda 
 
 
 
 
 



 

Inspectiebezoek op Bahûrim 
Dinsdag 2 februari werd Bahûrim in het kader van het vierjaarlijks bestuursonderzoek door 
de Inspectie bezocht. Dit jaar werd het Inspectiebezoek aan Bahûrim digitaal afgenomen. In 
de praktijk betekende dat gesprekken via Teams met leerlingen, docenten, mentoren, de 
zorgcoördinator, de examensecretaris en de schoolleiding.  
De Inspectie richtte zich tijdens het bezoek vooral op de begeleiding en ontwikkeling van de 
leerlingen, op welke wijze Bahûrim de kwaliteitszorg uitvoert en hoe het programma van 
toetsing en afsluiting werkt voor de examenkandidaten. 
Dit zogenaamde verificatieonderzoek werd namens de Inspectie uitgevoerd door de heren 
Wibo van der Es en Martijn Vroom.  
De inspectie was positief over de aanpak van Bahûrim, op alle terreinen werden scores 
behaald van voldoende tot ruim voldoende. Een resultaat waar we best trots op mogen zijn. 
Hierbij bedanken we de leerlingen en collega’s die betrokken zijn geweest bij het 
inspectiebezoek.  
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 9 
01-03  afname tentamen biologie leerjaar 3, 9.00-.9.45 uur 
02-03 overleg schoolleiding, 13.35-14.30 uur 

stilstaan bij de herinnering aan collega Osinga, 14.45-16.00 uur  
04-03 digitale voorlichting nieuwe examenregeling voor ouders/verzorgers, 19.00-20.00 uur 
05-03 overleg schoolleiding, 12.15-13.15 uur 

overleg werkgroep Corona Bahûrim, 13.15-14.15 uur  
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 10 
08-03 dhr. Holwerda naar bestuurlijk overleg Brielle 
09-03 dhr. Weeda en dhr. Holwerda naar directieoverleg Penta Jacob van Liesveldt, Penta 

Rozenburg en Penta Bahûrim, 8.30-10.00 uur 
 overleg schoolleiding, 13.35-14.30 uur 
  sessie digitaal proefstuderen, 14.30-16.30 uur 
12-03  overleg schoolleiding, 12.15-13.15 uur  
   
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 11 
16-03 CPE tekenen sessie 1, 08.15-11.35 uur 
 overleg schoolleiding, 12.15-13.15 uur  
 sessie digitaal proefstuderen, 14.30-16.30 uur 
19-03 afname luistertoets Frans, 8.15-9.30 uur 
 overleg schoolleiding, 12.15-13.15 uur  
 
 
 
 
 
 


