
 

 

 

 

 

Cursusjaar 2020-2021       12 april 2021 

Uit de Oase 
 
Onschuldig praat? 
 
Natuurlijk zijn coronaregels nuttig,  Natuurlijk moet dat flesje in de glasbak, 
want anders gaat het virus maar zijn gang. maar niemand doet dat altijd consequent. 
Maar ach, dat ene feestje moet toch kunnen? Dus kan ik het nu best een keer vergeten. 
Dat hangen op de bank duurt mij te lang. Het komt me niet goed uit op dit moment. 
 
Natuurlijk zijn we voor een schone wereld. Natuurlijk zeg ik, het is een grote schande 
Een schoon milieu, dat is natuurlijk goed. dat hongerdood en armoe nog bestaan. 
Maar hoor nou es, dat ene plastic bakje, Maar ja, daar kan ik zelf niks aan verhelpen. 
geloof jij nou dat dat er iets toe doet?  De overheid die doet er maar niks aan. 
 
   Natuurlijk is het zonde dat de wereld 
   nog altijd niet zo is als ze moet zijn. 

Maar ik ben toch niet schuldig aan die zaken? 
Wat kán ik nou? Mijn invloed is maar klein.  
  
Greet Brokerhof – van der Waa 

 
 
Pasen 2021 
Een gezamenlijke paasviering was dit jaar  
niet mogelijk, maar mw. Clement en mw.  
Ouwendijk vonden dat er wel aandacht  
moest worden geschonken aan Pasen.  
Ze maakten een prachtige PowerPoint met  
uitleg over de Stille Week en de betekenis  
van Pasen.  
Alle brugklassers kregen een ‘baksetje’  
mee. Ze konden daarmee koekjes voor een  
ander bakken.  
 
Op het baksetje stond o.a. de volgende tekst  
vermeld: 
‘Wees lief voor elkaar, deel met elkaar,  
vergeef elkaar. Met elkaar kunnen wij  
zorgen voor een betere wereld.’ 
 
Een inspirerend initiatief.  
  
 
 
 
 
 



 

Examen 2021 
Na een jaar zonder examens krijgen we nu een jaar met heel veel examens. Via dhr. Weeda 
heeft u de benodigde informatie ontvangen en op diverse sites kunt u nadere informatie 
vinden. De laatste tentamenweek is afgelopen vrijdag afgesloten. De lessen voor leerjaar 4 
in de komende weken zullen in het teken staan van examenvoorbereiding. Er worden 
proefexamens georganiseerd en in de dagelijkse lessen is er ook gelegenheid om de lessen 
bij de vakdocent te volgen. 
Op dinsdag 20 april zullen de hertentamens periode 3 worden afgenomen en op 
donderdag 22 april wordt er een zgn. superherkansing georganiseerd voor 
informatietechnologie en maatschappijleer, 14.00-15.00 uur.  
De behaalde resultaten worden op maandag 26 april bekendgemaakt aan de 
examenkandidaten en zij dienen voor akkoord te tekenen met de vermelde cijfers voor 
woensdag 28 april, 12.00 uur.  
Na de meivakantie beginnen we op maandagmiddag 17 mei met het examen Nederlands. 
De leerlingen met tekenen in het pakket zijn op 24 maart begonnen aan het zgn. Centraal 
Praktisch Examen. In drie sessies maken zij een werkstuk met als thema “Tijd”. Dit werkstuk 
zullen de kandidaten tekenen afronden voor de meivakantie. We wensen de 
examenkandidaten veel succes bij het afronden van de tentamens en bij de voorbereidingen 
op het examen.    
   
J.J. Holwerda 
 
STRAVA  
Tekenen met je tracker was de laatste challenge. Maak een tekening door een route te lopen 
en daarna te kijken wat er op de plattegrond van de STRAVA app te zien is. Een moeilijke 
opdracht waarbij er 3 categorieën waren:  
- Wie maakt de mooiste tekening. 
- Wie maakt de meeste tekeningen/letters of cijfers. 
- Wie maakt het langste woord of getallenreeks met de meeste meters.  
Deze opdracht was moeilijker dan het leek. Tijdens het wandelen bleken 
er toch wel wat uitdagingen te zijn om een vorm goed te krijgen, een sloot 
die in de weg zit, of een weg die niet helemaal recht loopt. Kortom erg 

lastig dus.  
Bij deze creatieve opdracht komt dan ook wel eens een 
verborgen talent boven drijven. In dit geval was dat 
Wisse Schipper uit 3C. Hij won de categorie “mooiste 
tekening” en de categorie “meeste tekeningen”.  
Bij de categorie langste woord met de meeste meters 
won Marith van Kooten Niekerk uit 2A. Marit, die bij elke 
challenge heel actief meedoet, heeft al twee prijzen 
gewonnen. Bij de vorige challenge, meeste kilometers in 
een week, won ze met 63,78 km en bij de eerste 
challenge, wie de meeste uren in een week zou bewegen, werd ze derde 
met ruim vier en een half uur. Met het woord “hoi” van 1920 meter won ze 
deze categorie.  
Tijdens de meivakantie komt er weer een nieuwe challenge om de 
leerlingen te stimuleren te gaan bewegen. Hieronder nog een verzameling 
van de winnende tekeningen van Wisse en Marit.   
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1504 Zelftesten  
Vanaf half april komen er zgn. zelftesten beschikbaar voor het onderwijs. Binnen Penta 
vinden wij het belangrijk dat onze scholen de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs zo 
goed mogelijk bewaken, ook in deze tijd. Onze prioriteit ligt vanzelfsprekend bij het lesgeven 
aan leerlingen en het zo goed mogelijk afronden van dit bijzondere schooljaar. 
Uiteraard willen we er ook voor zorgen dat dit op een veilige manier kan. Alhoewel wij liever 
hadden gezien dat onderwijspersoneel voorrang had gekregen in de vaccinatiestrategie, zien 
we het preventief testen van medewerkers thuis wel als een extra hulpmiddel dat enige 
zekerheid biedt in de komende weken.  
Echter, het risicogericht testen van medewerkers en leerlingen zien wij nadrukkelijk niet als 
een taak of opdracht van scholen, maar als een taak en verantwoordelijkheid van de GGD.  
 
Om deze reden hebben we binnen directieraad van Penta het volgende afgesproken: 
 
Preventief testen 
Binnen de Penta scholen wordt er vanaf half april gestart met het preventief testen van 
onderwijspersoneel. Dit houdt in dat onze medewerkers twee keer per week een preventieve 
zelftest thuis bij zichzelf kunnen uitvoeren, wanneer zij geen klachten hebben die passen bij 
het coronavirus. Als medewerkers wel klachten hebben of als zgn. 'nauw contact' naar voren 
komen bij bron- en contactonderzoek, worden zij verzocht zich te laten testen in een GGD-
teststraat, zoals dat nu ook het geval is. Onderwijsmedewerkers hebben hierbij, net als 
zorgmedewerkers en personeel in de kinderopvang, voorrang. 
Voor het testen geldt volledige vrijwilligheid. Medewerkers hebben het recht om deelname 
aan het zelftesten te weigeren. Dit zal nooit mogen leiden tot uitsluiting van zijn/haar 
werkzaamheden. Ook is de medewerker niet verplicht om de uitslag van een afgenomen 
zelftest te delen met collega's of leidinggevende. Het testen van medewerkers vindt thuis 
plaats, niet in onze scholen. 
 
Wanneer er een positieve testuitslag is bij de thuis afgenomen zelftest, gaat de medewerker 
in quarantaine en neemt hij/zij contact op met de GGD voor het afnemen van een coronatest 
in de GGD-teststraat. De medewerker wordt gevraagd daarna het advies van de GGD op te 
volgen en daarover contact op te nemen met zijn/haar leidinggevende. 
 
Risicogericht testen 
De Penta scholen doen niet mee met het risicogericht zelftesten van leerlingen en 
onderwijspersoneel. Wanneer er een besmetting bij een leerling of medewerker binnen de 
school is, zullen we 'nauwe contacten en andere contacten' adviseren thuis een sneltest af te  
 



 

nemen. Deze sneltesten zijn op voorraad in de school en kunnen op verzoek aan 
medewerkers en leerlingen meegegeven worden. Wanneer uit de sneltesten een positieve 
uitslag komt, adviseren wij collega's en leerlingen contact op te nemen met de GGD voor het 
maken van een testafspraak in de GGD-teststraat. Er vinden dus ook geen zelftesten van 
leerlingen plaats in de school. 
Wanneer er meerdere besmettingen binnen een groep of een afdeling zijn, kunnen we op 
advies van de GGD besluiten een groep of afdeling een aantal dagen online onderwijs te 
bieden. 
 
De anderhalve meterafspraak en de mondkapjesplicht blijven gelden in de school. 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 15 
12-04 kennismaking met dhr. M. Mittelmeijer (de nieuwe voorzitter van CVO Rotterdam e.o.) 

met Penta Bahûrim, 13.30-15.00 uur 
13-04  overleg schoolleiding, 13.00-14.30 uur 
14-04  inleveren cijfers tentamenweek 3, 9.00 uur 
15-04 CPE tekenen sessie 2, 8.15-12.15 uur 
16-04 inleveren herkansing tentamen week 3 voor 12.00 uur 

overleg schoolleiding, 12.30-14.00 uur 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 16 
19-04 inleveren cijfers rapport 2 voor 9.00 uur 
20-04 dhr. Weeda en/of dhr. Holwerda naar directieoverleg Penta Jacob van Liesveldt, 

Penta Rozenburg en Penta Bahûrim, 8.30-10.00 uur 
 afname hertentamens, 9.00-12.00 uur 
 overleg schoolleiding, 12.00-13.00 uur 
22-04 superherkansing maatschappijleer/informatietechnologie, 14.00-15.00 uur 
23-04  CPE tekenen sessie 3, 8.15-12.15 uur 
 overleg schoolleiding, 12.30-14.00 uur 
   
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 17 
26-04 sluiting invoer cijfers leerjaar 4, 9.00 uur 
 bekendmaking definitieve cijfers leerjaar 4 en akkoordverklaring cijfers 
27-04 Koningsdag, vrije dag 
28-04 akkoordverklaring cijfers leerjaar 4 digitaal inleveren voor 12.00 uur 
29-04 oudermiddag/avond leerjaar 1, 2 en 3 
30-04   dhr. Holwerda naar Penta directieraad, 9.00-12.30 uur  
 overleg schoolleiding, 13.00-14.00 uur 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 18 en 19 
 Meivakantie 
 

 
 


