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1. De eerste Zeefdruk van dit schooljaar
In de eerste maanden van dit schooljaar heeft u veel berichten van ons ontvangen dit vaak
over de situatie rond Corona gingen. We hebben er gewoon veel mee te maken, u en onze
leerlingen en onze medewerkers worden er voortdurend mee geconfronteerd. In de school
betekent het dat we voortdurend nadenken over hoe we de regelingen kunnen toepassen en
soms ook moeten aanpassen.
Op Lariks hebben we gelukkig nog maar weinig met besmettingen te maken, zowel bij
leerlingen als bij medewerkers. Voor de hele school Vincent van Gogh publiceren we elke
week via de site de stand van zaken, onder de knop meer informatie over het coronavirus.
Als wij de melding van de besmetting van een leerling binnen krijgen gaan we na of deze
leerling in de afgelopen dagen intensiever contact met klasgenoten of vrienden heeft gehad.
Als we dat ontdekken vragen we de betrokken leerlingen om naar huis te gaan om voorlopig
in quarantaine te gaan. We zijn hiermee strenger dan de richtlijnen van de GGD, maar we
denken dat dit nodig is om de besmetting zoveel mogelijk te beperken, tot nog toe met
succes.
Ons schoolgebouw is vol. We merken dit zeker in de pauzes en bij de
leswisselingen. De aula in de buurt van het cateringpunt ‘bij Marcus’ is dan
druk. Om deze drukte te verlichten hebben we deze week een tent op het
binnenterrein geplaatst waar een deel van de leerlingen tijdens de pauze
kan verblijven. De eerste ervaringen zijn positief: leerlingen maken er
gebruik van en de drukte wordt beperkt, een bijdrage aan de veiligheid.
Het blijft van belang dat iedereen een mondkapje draagt tijdens het lopen in de gangen en in
de aula en tent, op deze manier dragen we het beste bij aan de onderlinge bescherming. Ik
heb hier al vaak over geschreven, het blijft nodig om dit te herhalen en elkaar erop aan te
spreken. Het is zo menselijk om te vergeten het mondkapje op te doen, maar het is zo nodig.
We leven binnen de school met leerlingen en medewerkers. Medewerkers maken zich - zeer
begrijpelijk - zorgen over de risico’s die zij, die wij met elkaar lopen, sommigen horen
immers bij de risicogroepen. Daarom blijven we ieders aandacht hiervoor vragen! Hebt u er
ook nog eens over tijdens de maaltijd!
Momenteel wordt er landelijk en plaatselijk gediscussieerd over een eventuele verlenging
van de Kerstvakantie, die dan natuurlijk niet een vrije week moet opleveren. Het aantal
besmettingen en de risico’s van de periode van Kerst en Oud en Nieuw spelen hier een
duidelijke rol. Als de Kerstvakantie wordt verlengd, zal dit hopelijk in de vorm van een week
online onderwijs zijn; we willen niet dat het onderwijs stil staat. Hierbij gaat het natuurlijk over
de lessen en de voorbereidingen op de toetsweek, maar ook zeker over de contacten tussen
de leerlingen en de school.
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Mocht de school in de week na de vakantie inderdaad dicht blijven, dan zal de toetsweek
een week uitgesteld worden. Uiterlijk eind volgende week zullen we hier uitsluitsel over
geven.
Alle scholen en ook wij denken hard na over de activiteiten die we organiseren om onze
school te presenteren aan de leerlingen van groep 8 van de basisschool. We willen immers
een goed beeld geven van de school zodat de nieuwe brugklassers een weloverwogen
keuze maken. In deze tijd kunnen we niet de gebruikelijke grootschalige activiteiten als de
open dag organiseren, we presenteren ons aan de aanstaande bruggers en hun ouders met
andere activiteiten. Meer informatie vindt u op onze website.
Lariks heeft veel internationale contacten, ons internationaliseringsprogramma mag er zijn.
Alleen staat dat momenteel natuurlijk grotendeels stil. Er zijn wel etwinning en emailprojecten
opgestart. A2B/G2A doet bijvoorbeeld mee aan het Erasmus+ project Green Art-Nature met
scholen uit Duitsland, Spanje en Slovenië. Ook de TTO-uitwisselingen worden zo mogelijk
vervangen door internationale online projecten.
Voor alle reguliere V4 leerlingen geldt dat ze niet op uitwisseling gaan dit jaar, maar dat we
ze de mogelijkheid willen bieden om begin volgend schooljaar allemaal op werkweek te
gaan. Naast de bestaande werkweken naar Engeland en Berlijn, wordt hiervoor nu een
nieuwe werkweek naar Frankrijk ontwikkeld.
In de drukte van deze tijd lijkt Kerst nog een tijd weg, alhoewel er al veel kerstverlichting te
zien is. Al het licht bij Kerst geeft, naast de gezelligheid, ook het signaal dat er licht is in de
duisternis. We ervaren misschien wel meer duisternis dan gebruikelijk in deze maanden.
Kerst is dan het feest van het licht in de duisternis, het feest van de komst van Jezus, het
feest van de betrokkenheid van God bij ons. Ik hoop dat iedereen iets van dit licht kan
ervaren.
Ik wens iedereen een ontspannen Kerstperiode toe.
Koos Nieuwland, directeur Lariks a.i.

2. Kerstviering/Goede Doelen Dag 18 december 2020
Ook dit jaar geven wij op Lariks handen en voeten aan onze visie en geloof
door tijdens de dagopeningen en kerstviering na te denken én in de praktijk te
brengen wat het betekent om “licht te brengen” in het leven van een
medemens. Juist in deze coronaperiode willen we binnen de mogelijkheden
aandacht geven aan dit thema.



Het thema van de kerstviering op 18 december is “Tussen donker en licht”.
Onze Goede Doelen zijn: Voedselbank Assen en Kaarten schrijven voor ouderen
in Assen.

Programma: heden tot 18 december
Tijdens dagopeningen staan we stil bij het thema “tussen donker en licht”. Vooral over
“verlichting” als het verlichten van het donker, óf van een last: een arm om iemand heen, een
kaartje, samen oplopen met een ander, je eten delen, onderdak bieden, enzovoort. Er zullen
ook klassen zijn die alvast beginnen met het verzamelen van levensmiddelen voor de
Voedselbank.
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Programma kerstviering/Goede Doelen Dag 18 december 2020: 3e t/m 6e uur
Lesuur 1&2
= Les voor iedereen
Lesuur 3
= Viering klassen 1 & 2 met mentor, les voor klassen 3-6
Lesuur 4
= Viering 3e klassen met mentor, les voor klassen 4-6
Lesuur 5
= Viering 4e klassen, les voor klassen 5 en 6
Lesuur 6
= Viering 5e en 6e klassen
Een Kerstvieringsles ziet er als volgt uit:
De leerlingen gaan met hun mentor of docent in een lokaal een programma doorlopen
middels een PPT. Muziek, Scrooge-filmpjes, maar ook een
gedicht, en het samen ‘doen’ van een dynamisch
kerstverhaal. Ook worden er kaarten geschreven die
dezelfde middag rondgebracht worden bij
verzorgingshuizen om en nabij Lariks. Al de
levensmiddelen die mee zijn gebracht* worden in de aula
verzameld en ’s middags opgehaald door de voedselbank.
Als afsluiting krijgen alle leerlingen iets lekkers via Marcus.
In het rooster hierboven is te lezen hoe laat uw
zoon/dochter de viering heeft. De leerlingen zijn na de
viering vrij.
’s Avonds kunt u op Facebook of Instagram foto’s en filmpjes zien van hoe deze dag verliep,
inclusief van wat er gebeurde nadat uw zoon of dochter alweer thuis was: de Voedselbank
en verzorgingshuizen.
*We willen u vragen vóór of op 18 december levensmiddelen van deze lijst aan uw kind mee
te geven. Zoveel u kunt of wilt.
Zie ook: https://voedselbankhvd.nl/steun-voedselbank/voedseldoneren
De voedselbank geeft aan vooral behoefte te hebben aan de
volgende producten:
 Koffie/thee/suiker
 Rijst/macaroni/spaghetti/mihoen/enz.
 Crackers (Wasa)/ontbijtkoek/beschuit/enz.
 Groenten/fruit/runderworstjes in blikjes of potten
 Potten jam/pindakaas/chocopasta/pastasauzen/enz.
 Kippensoep/rundersoep/bouillon in blikken of potten
 Maar andere food en non-food zijn ook welkom.¨

3. Onderwijs in Coronatijd
Corona vraagt om een bijzondere manier van lesgeven. Wij zijn trots op de manier waarop
wij dit doen. Bent u benieuwd? Bekijk dan het filmpje via onderstaande link.
https://youtu.be/wOOdS1JQFuY
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4. Culinair rotten
Afgelopen periode zijn de examenleerlingen uit vwo 6 weer druk bezig geweest met het
maken van brood, zuurkool, kaas of wijn. Al deze processen zijn eigenlijk gecontroleerde
rottingsprocessen of te wel fer...... .....wie het weet mag het zeggen!
Ook dit jaar heeft het weer zeer smaakvolle producten opgeleverd. Extra dit jaar was het
nadenken over duurzaamheid, wie mij een beetje kent weet dat ik dit waar mogelijk inbreng
🙂 . Ook dat hebben ze ontzettend goed gedaan; appeltaart van appelpulp en bierbrood uit
bierafval.

5. Havo MEP – corona editie
Donderdag 3 december en vrijdag 4 december hebben alle leerlingen van Havo 5 twee
dagen in de schoenen gestaan van de leden van het Europees Parlement. In het kader van
het Model European Parliament (MEP) hebben ze zich gebogen over enkele actuele
Europese problemen. Veel leerlingen kwamen de eerste dag al in formele kleding op school,
wat uiteraard bijdroeg aan de sfeer van het formeel debatteren.
De onderwerpen waarvoor een oplossing gezocht moest worden, hadden vaak raakvlakken
met het virus dat nu de bewegingsvrijheid van de leerlingen beperkt. Zo moesten er
oplossingen bedacht worden voor het probleem van toerisme en Covid-19, op welke manier
kunnen landen binnen de Europese Unie daar gezamenlijke afspraken voor maken. Een
onderwerp nog dichter bij huis ging over de impact van Covid-19 op het onderwijs. Andere
onderwerpen waren: de vaccinatiegraad in Europa, het tekort aan betaalbare woningen voor
starters, hoe om te gaan met de aanleg van 5G en de invloed van China, op welke manier
kunnen abortusrechten gewaarborgd blijven in Europa en hoe kan online shoppen in een zo
duurzaam mogelijke vorm gegoten worden.
Onder de bezielende leiding van een twintigtal leerlingen uit VWO 6 werden op donderdag
de oplossingen voor het vraagstuk in resoluties verwoord. Plannen werden geïnventariseerd
en soms weer verworpen, alternatieven werden opgesteld. Een aantal leerlingen nam deel
aan de commissievergaderingen via Teams, omdat zij wegens corona thuis zaten. Leerling
Thomas Mooij heeft daar een stukje over geschreven.

Ik ben Thomas Mooij uit havo 5, en ik heb deelgenomen aan MEP, maar op een andere
manier dan gebruikelijk. Omdat ik zelf tot een risicogroep behoor, volg ik onderwijs van uit
thuis, en dus ook MEP. Omdat ik niet fysiek aanwezig kon zijn hadden de begeleidende
docenten en de voorzitters uit VWO 6 geregeld dat ik en nog een paar andere leerlingen
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MEP via Teams konden volgen. Dit werkte eigenlijk heel goed, maar het bracht natuurlijk
ook beperkingen met zich mee.
In de ochtend waren we bezig met het opstellen van de resolutie. Door middel van Teams
kon ik de medeleerlingen goed horen en zelf via de chat mijn eigen bijdrage leveren. De
voorzitters zorgen er goed voor dat mijn berichten ook daadwerkelijk betrokken werden in
de resolutie. Ook kon ik live meekijken omdat ik via Word online kon zien als er iets werd
veranderd aan het bestand. De resolutie werd opgesteld door ideeën en argumenten van
leerlingen en samen kwamen we tot een besluit wat daadwerkelijk in de resolutie kwam
te staan. Na het opstellen van de resolutie gingen we bezig met het uitkiezen van de
speech houders. We moesten een openingsspeech, amendementspeech, tegenspeech en
een slotspeech voorbereiden. Helaas kon ik door technische beperkingen wat minder
goed meedoen aan dit gedeelte, maar ik had nog steeds de mogelijkheid om het goed te
kunnen volgen en begrijpen.
Ik wil de begeleidende docenten en de voorzitters Timo en Maarten bedanken voor het
mogelijk maken van dit alles.
Op vrijdag 4 december zijn de resoluties in detail tegen het licht gehouden door de
parlementariërs in de zaal. Normaal is dit een indrukwekkende zaal vol, met wel 200
leerlingen en een aantal ouders en opa’s en oma’s op de publieke tribune. Dit jaar is het een
opgedeelde variant waarbij ‘slechts’ drie commissies in de gymzaal, op ruime afstand van
elkaar, in debat gingen met elkaar. In pittige debatten werd gepoogd de haken en ogen van
de plannen van de andere commissies bloot te leggen. De één ging er wat feller in dan de
ander, maar alle leerlingen hebben zich in het debat gemengd.
Helaas voor de winnaars kan er dit jaar door Covid-19 geen bezoek worden gebracht aan
het Europees Parlement in Straatsburg (Euroscola). In 2019 mocht onze school ook met een
groep winnaars van het HAVO MEP naar Euroscola, maar ook dat werd geannuleerd
wegens het virus.
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6. Belangrijke data
Binnen het crisisteam is besloten dat alle buitenschoolse activiteiten en activiteiten
waarbij externen de school in komen, in ieder geval tot de voorjaarsvakantie komen te
vervallen. Dit besluit geldt voor alle locaties van Vincent van Gogh.
Onderstaand ziet u het overzicht van de belangrijke data voor de komende periode:
.
50
7 dec online spreekavond onderbouw klas 1-3
8 dec LMT
11 dec Paarse vrijdag
open dag Hanze - numerus fixus opleidingen
51
18 dec kerstvieringen en Goede-doelen-dag
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 3 januari 2021
1
4 jan huiswerkvrij onderbouw (klas 1-3)
5-6 jan 40 min rooster t/m 5e lesuur, leerlingen vrij va 12.15u
7-14 jan toetsweek 2 voor havo 4-5 en vwo 4-6
2
11 jan inleveren adviezen klas 1-3
voorlichting profielkeuze TL-4 Beilen/Salland en havo 3 Beilen
voorlichting profielkeuze havo 3
12 jan meedraaien op Lariks voor leerlingen en online info-avond ouders groep 8 PO
voorlichting profielkeuze vwo 3
14 jan slotdag toetsweek 2 havo 4-5, vwo 4-6
15 jan Brave New World tto-vwo 2
3
18 jan centraal inhaalmoment toetsweek 2
vakkenmarkt
ouderraad Lariks
21 jan inleveren cijfers toetsweek 2 en cijfers + adviezen onderbouw
4
25 jan LUVA Frans havo 5
inleveren profielkeuze klas 3 via DeDecaan.net en Zermelo
ouderplatform tto
27 jan LUVA Engels vwo 6
28 jan LUVA Frans vwo 6
OPEN MIDDAG en AVOND VvG Salland
29 jan LUVA Duits havo 5
OPEN MIDDAG en AVOND VvG Lariks
5
1 feb hele week 40 minuten rooster
LUVA Engels havo 5
herkansen toestweek 2
2 feb LUVA Duits vwo 6
5 feb uitreiking Junior Certificaten tto havo-vwo 3 2019-2020
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