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1. De laatste maanden
Het is een roerige tijd in het onderwijs, corona bepaalt veel van het dagelijks leven op
school. U weet er alles van. Eigenlijk weet u er meer van omdat de meeste leerlingen
de lessen tot nog toe meer thuis moeten volgen dan op school. Het is verzwarend voor
iedereen. We hopen met elkaar dat we spoedig weer alle lessen gewoon in het gebouw
kunnen meemaken.
U heeft ongetwijfeld gehoord van de grote hoeveelheid geld die naar de scholen komt
om zoveel mogelijk gevolgen van de corona tijd op te kunnen vangen. Het heet dat
veel leerlingen achterstand hebben opgelopen, ik zeg liever dat de meeste leerlingen
niet meer in hetzelfde tempo lopen. Hier is extra ondersteuning nodig, we bereiden
ons voor op plannen voor de komende cursus. Verderop in deze Zeefdruk leest u over
de scan waarvoor wij uw medewerking nodig hebben.
Bijzonder was het om de afgelopen toetsweken allemaal in de Bonte Wever te
organiseren. Vanwege de anderhalvemetermaatregel hebben we meer ruimte nodig
voor het afnemen van toetsen, deze vonden we daar. We zijn heel tevreden dat het
daar kon, we gaan het herhalen.
Ook de eindexamens gaan we daar organiseren. Het worden eindexamens met
andere regels omtrent slagen en de extra herkansing vormen een compensatie voor
de bijzondere omstandigheden van dit jaar. Uiteraard zijn we heel benieuwd naar de
uitslag. We wensen de examenkandidaten en hun thuisfront veel succes en sterkte de
komende weken.
Het is altijd spannend hoeveel kinderen zich aanmelden voor onze brugklas. Dit jaar
zijn we aangenaam verrast met de komst van 201 nieuwe leerlingen. Momenteel
worden de overdrachtsgesprekken gevoerd met de basisscholen. Deze gesprekken
zijn nog belangrijker dan anders omdat natuurlijk ook in groep 8 de leerlingen te maken
hebben met de uitwerking van het onderwijs in corona-omstandigheden.
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Midden in deze hectiek valt mijn laatste werkdag op Lariks. Ik zou voor een jaar komen,
het zijn 16 maanden geworden. Maandag 10 mei a.s. start mevrouw Ina Everts als
locatiedirecteur Lariks, zij zal zich ongetwijfeld later aan u voorstellen. Ik kijk terug op
een boeiende periode met zeer onverwachte (corona) ontwikkelingen, ik wens jullie
samen met mevrouw Everts een mooi vervolg op Lariks.
Met vriendelijke groet,
drs. J.C. (Koos) Nieuwland
locatiedirecteur Lariks a.i. voor havo/vwo/TTO

2. Schoolscan Nationaal Programma Onderwijs
Zoals u misschien heeft gelezen, ontvangt de school vanuit het Nationaal Programma
Onderwijs een aanzienlijk bedrag om de leerlingen volgend jaar extra te kunnen
ondersteunen en te begeleiden.
Voorwaarde hiervoor is dat we een schoolscan opstellen waarmee we in kaart brengen
of leerlingen leervertraging hebben opgelopen of problemen ondervinden op het
gebied van bijvoorbeeld leren leren, motivatie, planning of welbevinden.
Bij het maken van deze schoolscan willen we u als ouders/verzorgers en ook de
leerlingen zelf graag betrekken.
Om die reden zal de mentor van uw zoon of dochter tussen 10 en 28 mei contact met
u opnemen om te bespreken hoe het met uw zoon of dochter gaat. U hoort later van
de mentor hoe en wanneer hij/zij contact met u opneemt.
Doel van dit gesprek is achterhalen in hoeverre uw zoon of dochter als gevolg van
corona problemen ervaart op sociaal-emotioneel, cognitief of executief gebied. De
uitkomsten van deze gesprekken gaan wij gebruiken om een aanbod aan extra
begeleiding en ondersteuning te ontwikkelen dat zo goed mogelijk aansluit bij de
behoefte van onze leerlingen.
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3. Les in coronatijd
Interview
Tijdens de lockdown heeft de AsserCourant Floris Harmanni (docent natuurkunde)
geïnterviewd over zijn ervaring met onderwijs tijdens de lockdown. Gelukkig ontvangen
we leerlingen al weer enige tijd deels op school. Mocht u het interview niet gelezen
hebben dan kan dat via de volgende link;
https://assercourant.nl/artikel/1152636/floris-harmanni-docent-cs-vincent-van-goghassen-de-sociale-omgang-met-leerlingen-mis-ik-het-meest-maar-het-is-even-nietanders.html

Buitenhuiswerkopdracht wiskunde
En wat doe je als het sneeuwt en de leerlingen volgen thuis onderwijs door de lockdown?
Eén van onze wiskundedocenten gaf haar groep een creatieve buitenhuiswerkopdracht.
Hieronder een aantal uitwerkingen van de opdracht. Genieten van de creativiteit van de
leerlingen en nog even nagenieten van de sneeuw!
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Valentijnsactie
Leerlingen en docenten van onze school hebben als valentijnsactie (ondanks de
kou en gladheid) super veel kaartjes op de fiets/hardlopend en zelfs schaatsend
rondgebracht aan verborgen liefdes, opa’s en oma’s en klasgenootjes die ze
missen. Samen bewegen VOOR de liefde en TEGEN Corona.
Super leuk om te zien hoeveel mentoren ook kaartjes via ons naar hun leerlingen
gestuurd hebben en hoeveel leerlingen en collega’s meegeholpen hebben bij het
rondbrengen van alle kaartjes. Heel erg bedankt voor alle samenwerking met
iedereen. Het was een leuke actie om te doen en ouders en leerlingen hebben het
zeker gewaardeerd!
Hierbij nog een link naar een artikel dat in de krant gestaan heeft vorige week:
https://www.assenstad.nl/assen/8904-vincent-stuurt-valentijnskaartjes-samenbewegen-voor- de-liefde-en-tegen-corona-en-de-eenzaamheid
Geschiedenisquiz
De jaarlijkse geschiedenisquiz vond afgelopen vrijdag 5 maart plaats onder leiding van twee
collega’s van het Jacob-Roelandslyceum uit Boxtel. Renate en Suzan doen dit nu al een aantal
jaar en besloten ook dit jaar niet verstek te laten gaan, ondanks Corona. Ze organiseerden
een onlineversie via Teams.
Normaal gesproken dient een schoolfinale als voorronde voor de landelijke finale. Dit jaar was
er geen schoolfinale, waardoor onze school door maar liefst zestien leerlingen
vertegenwoordigd werd afgelopen vrijdagmiddag. Leerlingen konden zich opgegeven als
tweetal, wat onder meer leidde tot een samenwerking van broer en zus Mans (E3A) en Aniek
Dikland (H5) en het stelletje Naomi Scholte (G6) en Riemer Teule (A6). Ook waren er
leerlingen die zich als eenling hadden opgegeven en gekoppeld werden aan een andere
eenling; zoals Sander Boom en Inge Kuipers (beide G4). Ook de havoleerlingen waren
vertegenwoordigd, door: Julian Kloosterhuis & Joran Wolters (H4), Dirk-Daniel Wijnen & Roy
Darneviel (beide H2A), Ida Kiestra & Hannah Damm (beide H3C).
Als hoogste zijn geëindigd Aljon Broekman & Sweder Visser (V5). Jarne Mesken en Emma
van der Hoofd, respectievelijk E1A en H1D, zien we over vier jaar tot de tanden toe bewapend
terug als het gaat om geschiedenisfeitjes en geschiedenisweetjes. Want laten we eerlijk zijn:
leerlingen die veel kennis van feiten en geschiedenisweetjes hebben, komen het verst.
Ondanks de zo nu en dan optredende technische problemen, hebben we ons prima vermaakt!

Thuis de online geschiedenisquiz bijwonen en in de
pauzes onze deelnemende leerlingen aanmoedigen.
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WoMoon (women who conquer the stars and the moon)
Maandag 8 maart was het internationale vrouwendag. Deze dag
staat elk jaar in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van
solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Elk jaar wordt deze
dag ‘gevierd’ met een bepaald thema. Het thema van dit 2021 is:
“Invloed met impact”
Dit thema straalt positiviteit uit. Omdenken in een pure vorm.
Vrouwen spelen daarin een sleutelrol en positiviteit is het sleutelwoord: samen kunnen
wij de verharding in onze maatschappij tegengaan door op een positieve manier in te
steken op al die maatschappelijke problemen die op ons bordje liggen. Niet in
problemen denken maar in kansen, uitdagingen en mogelijkheden.
Bron: https://www.internationale-vrouwendag.nl/invloed-met-impact-thema-2021/
Vorig jaar hebben we deze dag groots aangepakt op het CS Vincent van Gogh. In
verband met de geldende restricties en onzekerheden was het dit jaar niet mogelijk
iets groots te organiseren. Toch wilden we er niet zomaar aan voorbij gaan en iets
doen zodat we ook invloed kunnen hebben met impact. We zijn op zoek gegaan naar
een vakgebied waarbij je niet aan de standaard beroepen moet denken, maar iets dat
wellicht, zelfs anno 2021 een minder logische keuze is voor de toekomst van leerlingen
en helaas zeker nog voor meisjes: Sterrekundig onderzoek.
Daarom presenteerden wij met trots op maandag 8 maart jl:
“ WoMoon” - Een online hoorcollege voor alle tto 3 en 4 leerlingen
Tijdens dit hoorcollege vertelde Caterina Tiburzi, een vrouwelijke wetenschapper over
haar werk in de wetenschap van sterrenkunde. Hoe ze daar gekomen is en wat haar
ervaring is als vrouw in dat vakgebied.
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Project Y!
Wanneer u rond Pasen in het centrum van Assen bent geweest moet u project Y
hebben gezien. Project Y is een samenwerking tussen diverse (onderwijs)instellingen
en stichting Stila, waaraan leerlingen van Lariks en Salland ook een bijdrage hebben
geleverd.
Voor het Drents museum is een openlucht expositie ingericht van XXL-eieren en bij
diverse ondernemers was een kleiner exemplaar te bewonderen. Hieronder een kleine
impressie.

LSD in een virtueel Lariks
Afgelopen woensdag vond de LSD voor examenleerlingen plaats in een virtueel Lariks:
collega’s en leerlingen zochten hun weg door het virtuele gebouw dat door Emily Niël
(docent ICT) met veel zorg en oog voor detail was nagebouwd. Wie elkaar tegenkwam,
kletste even gezellig bij en vervolgde daarna zijn weg op zoek naar de quizvragen die
door het hele gebouw te vinden waren. 50 vragen om je kennis van de lokalen, de
lesstof én de jeugdfoto’s van collega’s te testen; allemaal bedacht door onze
medewerkers Hannah Huizing, Tineke Parera en Floris Harmanni, die ook dit jaar weer
de organisatie van de LSD op zich genomen hebben.
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Het werd een gezellige boel, met veel fanatieke deelnemers aan de
quiz. Hoewel de collega’s in het voordeel waren, doordat ze in het
gebouw op zoek konden gaan naar de juiste antwoorden, waren het
toch twee leerlingen die uiteindelijk met de eer gingen strijken. De
LSD quiz is gewonnen door Julie Nieuwenhuizen en Michelle Kuntz.
Op donderdag hebben zij hiervoor een mooie trui en mok in ontvangst
genomen.
Op dezelfde dag hebben we ook de goodiebags van BijMarcus aan
de leerlingen uitgereikt. Dat die pas een dagje later uitgedeeld konden
worden, mocht de pret niet drukken. De leerlingen hebben niet minder
genoten van de inhoud.
Met deze online LSD hebben we de leerlingen toch een leuke
afsluiting van hun schooltijd op Lariks kunnen bezorgen!
Inge Meulenkamp – teamleider vwo 4-6

DELF Examens – ‘Il était une fois…. Er was eens….’
In maart 2020 zouden onze leerlingen het DELF A2 examen afleggen. Helaas gooide
Corona roet in het eten en gingen deze examens niet door. Gelukkig werd er in
november een inhaalsessie georganiseerd en hebben onze leerlingen alsnog examen
gedaan. Ondanks alle onrust door Corona met online lessen en met een paar extra
lessen in september en oktober hebben alle leerlingen het examen gehaald. Op 21
april jl. kregen zij dan eindelijk hun langverwachte officiële diploma. We feliciteren
daarom Maud Bouwers, Bo Spoelman, Felix Leistra en Nynke Venema. We zijn erg
trots op onze leerlingen die slaagden met een gemiddelde van 8,2. Een bijzondere
vermelding voor Maud Bouwers die de maximale score op spreekvaardigheid wist te
behalen. Dit jaar hopen we natuurlijk weer op een vergelijkbaar mooi resultaat.
Petra Hopmans en Margriet Rozendal
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Bizzkidz 2021
Jaarlijks doen onze Havo 4 en VWO 5 klassen Bedrijfseconomie mee aan Bizzkidz,
een landelijke management competitie voor scholieren uit Nederland en België. Drie á
vier leerlingen vormen een managementteam van een fictieve onderneming. Deze
fictieve onderneming bevindt zich in een markt met 9 andere ondernemingen. De
werkelijkheid wordt zo goed mogelijk gesimuleerd. Er moeten producten worden
gemaakt, voorraden worden aangehouden, personeel moet worden ingehuurd.
Tevens vindt er verkoop plaats. Het uiteindelijk doel is zoveel mogelijk winst te
behalen. Hierbij speelt Marketing een belangrijke rol. Na het spelen van 4 rondes
worden er halve finales gespeeld en vervolgens uiteraard de finale.
Dit jaar deden 23 teams van onze school mee, 4 teams bereikten de halve finale en 1
van onze VWO-teams won uiteindelijk de finale. Een prestatie van formaat. Ons
winnende team, Bizzpodz 3 genaamd, had in de finale, gedurende 3 rondes, een winst
van ruim € 10.000.000 behaald! Stijn Velings, Rick van Dijken, Ivo Cosijnse en Rik
Holt, mochten uiteindelijk de prijs, via Teams, in ontvangst nemen. Bijgaand een
screenshot van de prijsuitreiking met de gelukkige winnaars.
Bizzkidz is een serious game ter bevordering van ondernemerschap in het onderwijs
en wordt georganiseerd door Bizzgames Gamification.
Ate Ritsma

Zeefdruk 2 2020-2021

csvincentvangogh.nl

8

4. Hoogbegaafdheid - uitnodiging ouder en leerling bijeenkomst
De projectgroep Hoogbegaafdheid van het samenwerkingsverband werkt aan
passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen op de VO-scholen in onze regio.
Het samenwerkingsverband organiseert een online bijeenkomst voor ouders en
leerlingen.
De bijeenkomst is bedoeld om van ouders en hoogbegaafde leerlingen te horen hoe
zij tegen het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen aankijken, welke knelpunten
worden ervaren en welke suggesties zij voor ons hebben. Geïnteresseerde ouders
en leerlingen worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan de online
bijeenkomsten op 11 mei a.s. De online bijeenkomst voor leerlingen is om 17:30 uur
en om 19:00 uur is de bijeenkomst voor ouders.
Aanmelden kan via deze link https://www.passendonderwijs-vo-22-01.nl/scholingenenactiviteiten/
Ouders en leerlingen moeten zich apart aanmelden. Bij de aanmelding wordt
gevraagd naam, e-mailadres en school en leerjaar van uw kind door te geven. U
ontvangt vervolgens automatisch een bevestiging van uw inschrijving. Kort voor de
bijeenkomst ontvangt u per mail de link naar de online meeting.
Namens de projectgroep, Carolien van Zwol

5. Belangrijke data
Onderstaand ziet u het overzicht van de belangrijke data voor de komende periode:
17/18
29 apr
5 mei
6 mei
7 mei
19

20

10-12 mei
10 mei

meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021
English Language Paper 1 tto-vwo 6
IGCSE exam tto-have 3 en tto-vwo 3
Global Perspectives & Research tto-vwo 5
IGCSE tto-have 3 en tto-vwo 3
English Language Paper 2 tto-vwo 6
facultatief les examenklassen
vakantiemarkt tto-havo 1
trainingsdag HSP-MUN tto havo 4 en tto vwo 5
vwo 4 MEP
vakantiemarkt tto-vwo 1
Hemelvaart - vrij

11-12 mei
11 mei
13-14 mei
17 mei – 1
juni Centraal Examen havo en vwo - eerste tijdvak
17 mei Global Perspectives tto-havo 4
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13.00
13.00
09.00
13.00
13.00

09.00
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21
22
23
24

25

24 mei
1 juni
4 juni
7 juni
10 juni
14-25 juni
15-22 juni
17 juni
21-24 juni
22 juni
23 juni

24 juni
25 juni

26

28 juni

29 juni

27

30 juni
1 juli
2 juli
5-8 juli
6-9 juli
6 juli
7 juli
8 juli
9 juli

28

15 juli

online ouderplatform tto
2e Pinksterdag
slotdag Centraal Examen
afronding klimaatproject met IVN en provincie Drenthe AK v-4
tot start repetitieweek klas 1 t/m klas 3 geen toetsen!
uitslag 1e tijdvak
tweede tijdvak CE
toetsweek 4 bovenbouw en REPETITIEWEEK onderbouw
gezamenlijk OR alle locaties VvG - locatie n.t.b.
opgave 2e tijdvak voor 12.00 uur
tweede tijdvak CE
slotdag toetsweek 4 en repetitieweek onderbouw
centraal inhaalmoment toetsweek 4
vernissage portfolio tto-vwo-2 (indien noodzakelijk online)
Highlandgames tto h-v 1 en international sportsday tto h-v 2
toetsbesprekingen onder- en bovenbouw
slotdag 2e tijdvak CE
cijfers inleveren periode 4 onder- en bovenbouw,
toetsbesprekingen onder- en bovenbouw
uiterste aanmelding herkansing toetsweek 4
praktijkexamens muziek havo 4
Ouderraad Lariks
sportdag klas 1-3
praktijkexamens muziek vwo 5 (v4 n.t.b)
Europaproject tto havo-vwo 3
herkansing toetsweek 4 bovenbouw (klas 4-6)
startbijeenkomst profielwerkstukken voor havo 4 en vwo 5 (ovb)
uitslag 2e tijdvak CE
boeken inleveren, rapportvergaderingen - geen lessen
3e tijdvak CE
rapportvergaderingen onderbouw en bovenbouw
diploma uitreiking vwo
diploma uitreiking havo 1e groep
diploma uitreiking havo 2e groep
rapport ophalen volgens schema
Zomervakantie 12 juli t/m 20 augustus 2021
uitslag CE 3e tijdvak

19.30

09.00

n.t.b.

15.15
08.15

19.30

08.15

.

Fijne meivakantie
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