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De uitdagingen die de coronamaatregelen voor de hele samenleving opleveren, 
zijn ook in de school goed voelbaar. De leerlingen en docenten worden zwaar 
op de proef gesteld. De lange duur van de maatregelen en de groeiende zorgen 
over de besmettelijkheid van nieuwe varianten van het virus, maken het niet 
makkelijker. 
Het onderwijs, dat we de leerlingen geven, is noodgedwongen niet optimaal. 
We maken er het beste van. We proberen de examenleerlingen zo goed mogelijk 
voor te bereiden op het eindexamen. Gelukkig levert dat goede resultaten op. 

En voor de eerste klas is online onderwijs de norm. We proberen ook daar zo 
goed mogelijk vorm aan te geven. Omdat het voor leerlingen voor sommige 
praktijkvakken moeilijk is om aan materiaal te komen, hebben we materialen be-
steld. Die kunnen de leerlingen dan coronaproof op school afhalen. 

Inmiddels is er weer een maatregel bijgekomen, dat de examenleerlingen ook 
anderhalve meter afstand tot elkaar moeten houden. Door de halve klassen is 
dit in de meeste lessen te waarborgen. Om dit ook te doen in de gangen en in 
de aula is voor onze leerlingen blijkbaar heel lastig. Net als het dragen van een 
mondkapje. Het heet dan wel een mondkapje, maar het moet wel over de neus 
gedragen worden. 

We blijven leerlingen aanspreken en vragen u als ouders/verzorgers om steun en 
hulp daarbij. Bespreek dit thuis en kijk wat uw kind daaraan zelf kan doen. 
We zijn blij dat we de examenleerlingen op school les kunnen geven en willen 
dat graag blijven doen. Maar de veiligheid voor docenten en leerlingen staat 
daarbij voorop. Vanzelfsprekend is de proef, dat leerlingen het schoolterrein kon-
den verlaten in pauzes en tussenuren, weer komen te vervallen. Dat is in deze tijd 
niet verantwoord. 

We gaan ervan uit, dat we de huidige situatie tot de voorjaarsvakantie kunnen 
voortzetten en wachten mogelijke nieuwe afspraken van de regering voor de 
periode daarna af. 
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Maatregelen coronavirus voor afname 
centrale examens

Maatregelen omtrent het centraal examen:
De leerling die examen doet in het beroepsgerichte profielvak in het vmbo 
sluit dit vak dit schooljaar af met een schoolexamen (SE). Dit SE komt in plaats 
van het centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE);
De leerling heeft de keuze om het centraal examen per vak te verspreiden 
over twee tijdvakken. Herkansingen vinden afhankelijk van de keuze van de 
leerling plaats in tijdvak 2 of tijdvak 3;
Een extra herkansing voor een centraal examen: de leerling kan in twee vak-
ken een centraal examen herkansen;
Een derde tijdvak (herkansingstijdvak) op school na het tweede tijdvak voor 
de afronding van de herkansingen.
Het examenrooster 2021 voor het WVC locatie blauw ziet er als volgt uit:
Tijdvak                      Periode       Bekendmaking N-termen   

(uitslag)

Tijdvak 1 12 mei - 01 juni   16 juni
Tijdvak 2 15 juni - 30 juni                       
Tijdvak 3  6 juli - 9 juli                               

Nadere informatie volgt zodra er meer bekend is. Kunt u niet wachten dan 
mkan u altijd met uw brandende vraag bij de mentor van uw kind terecht. 
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Leerlingen en ouders van leerjaar 1: kiezen voor twee 
profielen voor volgend schooljaar!

Uw kind krijgt in het nieuwe onderwijsconcept van het WVC in het eerste leerjaar 
vier beroepsgerichte profielvakken aangeboden:
Zorg & Welzijn (Z&W)
Economie en Ondernemen (E&O)
Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) en
Produceren, Installeren,Energie (PIE)
 
In het tweede leerjaar kiezen leerlingen twee profielvakken waarin zij doorgaan en 
in het derde leerjaar één definitief profielvak waarin zijn examen gaan doen.
We hebben in de afgelopen jaren gemerkt dat leerlingen vaak al goed weten wat ze 
leuk vinden en waar ze goed in zijn. Daarom bieden we niet in het tweede leerjaar 
weer alle profielen aan, maar juist twee profielen. Dan hoeven ze nog niet definitief 
te kiezen, maar ook geen vakken meer te volgen die hen niet liggen.
Vorige week hebben de leerlingen een proefkeuze gemaakt voor twee profielen. 
Dat is handig om henzelf (en u) aan het denken te zetten, maar ook voor ons. Zo we-
ten we ongeveer hoeveel leerlingen welke profielvakken in leerjaar 2 gaan volgen. 
De definitieve keuze maken leerlingen voor het tweede rapport, zodat het met u en 
uw kind besproken kan worden in het oudergesprek.
Vindt uw zoon of dochter het lastig om te kiezen of heeft u vragen, neem dan vooral 
contact op met de coach van uw zoon of dochter. Dan komen we er vast wel samen 
uit. Het belangrijkste is dat uw kind een goede keuze voor de toekomst maakt!

Maatwerk

Hoi ik ben Sophie en ik zit in de eerste klas. Ik mag wat vertellen over maatwerk wat 
we daar allemaal doen. Je hebt 3 categorieën: verbreden, versterken en zelfstandig 
werken. Bij verbreden kan je de lessen volgen zoals: Engels, Nederlands , wiskun-
de en rekenen. Bij versterken de vakken: E&O, B&S, kcm, M&N, BWI, PIE en zorg en 
welzijn. Bij zelfstandig werken, werk je in stilte en kan je leren of huiswerk maken. 
Maatwerk vind ik een leuk vak omdat, ik zelf de vakken mag kiezen voor de komen-
de zes weken om mee aan de slag te gaan. Nu in de lockdown valt dit helaas uit. 

Geschreven door: Sophie van 1D
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Maatwerk E&O

In de tweede periode hebben leerlingen bij Maatwerk E&O onder 
andere een verpakking gemaakt van tropische hagelslag. 
Hieronder het resultaat.
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Een opleiding kiezen is niet makkelijk. Wij helpen je 
er graag bij! Hieronder vind je informatie over de 
voorlichtingsmogelijkheden van de mbo-opleidingen  
in deze regio. 

Let op: op dit moment vinden de meeste voorlichtingen 
online plaats omdat het bezoeken van locaties in 
verband met het coronavirus niet mogelijk is. Voor de 
meeste Open Dagen moet je je van te voren inschrijven.

MELD JE NU AAN

VOOR EEN ONLINE

OPEN DAG / 

OPEN AVOND!

OPEN DAGEN HANDIG OM TE WETEN
11 - 14 januari 2021 Meeloopweek BOL 
Klik hier om je aan te melden. 
13  januari 2021 18.00 – 20.00 uur 
Klik hier om je aan te melden. 

Hier kun je informatieve livestream terugkijken over de opleidingen binnen SVO, 
keuzemogelijkheden en het beroepenveld binnen SVO.
Hier vind je de agenda van de verschillende opleidingslocaties van SVO 
vakopleiding Food.

7 december - 11 december 2020 Beleefweek 
Klik hier om je aan te melden.
6 februari 2021 10.00 – 14.00 uur

Hier vind je de agenda met alle voorlichtingsactiviteiten van de verschillende 
opleidingen.

2 december 2020 15.00 - 20.30 uur
Klik hier om je aan te melden.  
30 januari 2021 10.00 - 15.00 uur    
Klik hier om je aan te melden. 

Hier vind je de agenda met alle voorlichtingsactiviteiten.
Elke dinsdag en donderdag organiseert STC live sessies.
Klik hier om deel te nemen.

2 februari 2021 15.00 - 20.00 uur Hier vind je de agenda met alle voorlichtingsactiviteiten van de verschillende 
opleidingen.

22 januari 2021
Klik hier om je aan de melden.
19 maart 2021
Klik hier om je aan de melden.

Maak kennis met het Wellant 
Hier vind je de agenda met alle voorlichtingsactiviteiten van de verschillende 
opleidingen.

15 januari 2021 17.00 - 21.00 uur
16 januari 2021 10.00 - 14.00 uur
4 maart 2021 15.00 - 19.00 uur

Hier vind je de agenda met alle voorlichtingsactiviteiten.
Iedere dag live chatten met voorlichters? Dat kan. Klik hier voor meer informatie.
Wil je een rondleiding in de school? Klik hier om je aan te melden.

Zaterdag 30 januari 2021
Klik hier om je aan te melden.

Leer het Grafisch Lyceum Rotterdam kennen in 1 minuut: bekijk deze video.
Voorlichting over alle opleidingen in 10 minuten: bekijk deze video.

Donderdag 4 februari 2021  16.00 - 20.00 uur Hier vind je de agenda met alle voorlichtingsactiviteiten.

15 januari 2021 19.00 - 21:00 uur
16 januari 2021 10.00 - 12:00 uur
16 maart 2021 19.00 - 21:00 uur

Klik hier voor meer informatie
Bekijk hier de filmpjes van de opleidingen
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