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Het vervolg 
Vorige week is de Voorlopige Plaatsing van onze leerlingen bekendgemaakt. We 
hebben ingeschat hoe de leerlingen ervoor staan, wat betreft hun cijfers en hun 
welbevinden. We zien dat een aantal leerlingen gebaat is bij extra ondersteuning. Als 
de ondersteuning nodig is op het gebied van het welbevinden, dan heeft de mentor dit 
met u besproken. We bieden ook ondersteuning aan voor de ‘theorie’. Hieronder leest u 
over de ingezette maatregelen die De Boerhaave per leerjaar neemt. 
  
Leerjaar 1 (Brugklas) 
We organiseren ‘bijspijkeruren’ voor de vakken wiskunde, Engels en Latijn. Eén uur per 
week en vlak voor de toetsweek nog een dubbel lesuur. Het streven is om een leerling 
zes bijspijkeruren te geven. De bijspijkeruren zijn ‘live’ op school. De mentor informeert 
de leerlingen/ouders. 
Sommige leerlingen hebben baat bij ondersteuning op het gebied van studievaardig-
heden. Deze leerlingen krijgen twee keer per week, na schooltijd, ondersteuning van 
twee docenten. De mentor informeert de leerling over de tijdstippen van de 
ondersteuning.   
 
Zowel de bijspijkeruren als de studievaardigheden-uren zijn verplicht. 
 
Leerjaar 2 
Voor de leerlingen van 2 havo en 2havo/vwo bieden we extra lessen Frans aan. Voor 
de klassen 2GA en 2EG geldt dat zij extra lessen Grieks en/of Latijn kunnen volgen. Als 
uw kind hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u een brief van school. 
  
Leerjaar 3 
We willen onze leerlingen uit de derde klassen de komende weken de kans geven om 
zich volledig te richten op hun gekozen vakken en profielen. Dit betekent dat de 
derdejaars leerlingen alleen deze vakken volgen naast L.O., levensbeschouwing, 
muziek, tekenen en handvaardigheid. De projecten van het Ecolyceum gaan gewoon 
door. In de vrijgemaakte tijd gaan ze werken aan de voortgang van de gekozen 
vakken. Surveillanten begeleiden leerlingen bij hun zelfstudie. In de toetsweek maken 
de leerlingen alleen de toetsen van hun profielkeuze. 
  



Tijdens de ‘hybride’ lessen (van 31 mei t/m 4 juni a.s.) geeft de docent alleen instructie 
aan de leerlingen die het vak voor het profiel hebben gekozen. De andere leerlingen, 
die dat vak dus niet kiezen, werken zelfstandig (in het lokaal of thuis) aan een ander 
vak. Vanaf het moment dat de leerlingen weer allemaal fysiek naar school gaan (per 7 
juni a.s.) kunnen de leerlingen werken in de gymzaal onder toezicht van een surveillant. 
In beide situaties geldt dat de derdejaars leerlingen in stilte werken aan de gekozen 
vakken. Dat zal even wennen zijn voor de leerlingen. Het vraagt nogal wat 
zelfstandigheid van ze. Maar dit is een goede opstap richting de bovenbouw! 
 

Voor de leerlingen uit 3 havo en vwo die wiskunde B hebben gekozen en nog niet 
voldoen aan de profieleisen, bieden wij ondersteuningslessen aan. Ook de leerlingen uit 
3 havo die een EM-profiel kiezen en die voor wiskunde A nog geen voldoende staan, 
wordt een extra uur wiskunde aangeboden. De ouders van de betreffende leerlingen 
krijgen hiervoor een brief ter bevestiging. 
  

Heropening scholen 
U heeft ongetwijfeld vanuit de media begrepen dat de scholen weer voor alle leerlingen 
opengaan. Aan de ene kant zijn we erg blij met dit besluit. Zo kunnen we elkaar 
eindelijk weer eens ontmoeten. Velen hebben daarnaar uit gekeken: samen onderwijs 
volgen en met elkaar optrekken. Aan de andere kant is er ook onzekerheid aangezien 
nog lang niet alle collega’s zijn gevaccineerd. Er zullen ook leerlingen zijn die deze 
onzekerheid voelen. Het is een dubbel gevoel. 
 
De Boerhaave 7 juni weer helemaal open 
Vanaf maandag 7 juni a.s. volgen alle leerlingen weer gezamenlijk les op school. Dat 
betekent dat het huidige rooster gecontinueerd wordt tot en met vrijdag 4 juni a.s.  
We nemen de komende week de tijd om ons goed voor te bereiden op de laatste fase 
van het schooljaar. Hierbij valt te denken aan het uitdelen van de zelftesten die voor 
leerlingen beschikbaar zijn. Verder willen we alle andere veiligheidsmaatregelen die we 
hebben nog weer eens goed en duidelijk op een rij zetten. Ook kunnen de docenten 
kunnen zich voorbereiden op lessen aan ‘volle’ klassen.  
 
Zelftesten leerlingen: een dringend verzoek 
Het OMT heeft geadviseerd om de leerlingen preventief twee keer per week een zelftest 
te laten afnemen, als de scholen weer volledig opengaan. 
Een tijd geleden heeft u van ons de vraag gekregen in SOMtoday aan te geven of u 
toestemming geeft voor zelftesten bij uw zoon/dochter. Er zijn maar weinig 
ouders/verzorgers die hier gebruik van hebben gemaakt. Als u nog niet gereageerd 
heeft, zou u dit dan zo spoedig mogelijk willen doen. 
 
Daarom gaan we op De Boerhaave op de volgende manier om met zelftesten. 
In de komende week worden de zelftesten uitgedeeld aan alle leerlingen. Met behulp 
van deze testen kan iedereen zichzelf twee keer per week preventief testen. Een 
uitgebreide instructie over deze zelftest volgt nog. Als u niet wilt dat uw kind de 
zelftesten in ontvangst neemt, kunt u dat met haar of hem afspreken. Uw zoon/dochter 
kan dat dan bij de uitlevering van de zelftesten aangeven. Toch doe ik ook een dringend 
beroep op u en op de leerlingen: het helpt ons enorm als iedereen twee keer per week 
een zelftest doet. Er is veel discussie over de vraag in hoeverre zelftesten helpen. 
Zeker is wel dat het iets helpt in de signalering. En voor het veiligheidsgevoel van ons 
allemaal is dat de moeite waard; zelfs als het maar iets helpt. 



 
Lesrooster 
Vanaf donderdag 3 juni a.s. staat het lesrooster in Zermelo. Hoe we omgaan met 
lokalenwisseling, pauzes, tussenuren en dergelijke hoort u midden volgende week. 
 
Tot slot 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt contact opnemen met de mentor van uw kind. 
Natuurlijk kunt u ook uw vraag of opmerking stellen via 
info.deboerhaave@ettyhillesumlyceum.nl. 
 
We gaan samen deze laatste weken in. Ik wens ons allen toe dat we goed voor elkaar 
zorgen, goed op elkaar letten en dat we elkaar stimuleren om deze eindsprint vol te 
houden. De zomer lonkt deze dagen. 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Menny Vellener 
directeur De Boerhaave 
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