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1. Voorwoord
In de eerste week van het nieuwe schooljaar hebben we de leerlingen en medewerkers
welkom mogen heten. We zijn blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. Het is heel fijn om
te zien dat leerlingen tijdens bijvoorbeeld een pauze weer gezellig bij elkaar zijn en dat ze
plezier hebben. We kunnen weer vanuit relatie onderwijs verzorgen door elkaar fysiek te
ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Dat is een belangrijk aspect van ons onderwijs.
Elke dag beginnen we met het openen van de dag. Daarbij maken we gebruik van een
magazine ’Oase’. Daarin stond in de eerste week na de zomervakantie o.a.:
God,
We staan aan het begin
van een nieuw schooljaar.
Sommigen van ons vinden dat superleuk;
ze hebben er al naar uitgekeken.
Voor anderen is het wennen;
die moeten een drempel over
en zouden best nog wat langer
van de vakantie willen genieten.
Maar hoe we er ook in staan,
nu vraagt de school weer aandacht.
Geef ons allemaal de moed
om er iets goeds van te maken.
En geef ons de kracht om
er vol voor te gaan.
Greet Brokerhof- van der Waa
We wensen iedereen dit schooljaar heel veel succes en dat iedereen met veel plezier naar
school gaat.
Ina Everts, directeur Vincent van Gogh Lariks
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2. Voorstellen Martin Lutke
Via deze plek wil ik mij graag voorstellen. Mijn naam is Martin Lutke
en sinds 1 augustus ben ik hier werkzaam als teamleider havo klas 3,
4, 5.
Sinds mei 2019 woon ik in Assen in de wijk Kloosterveen met mijn
vrouw en drie kinderen (twee jongens van drie jaar en een meisje van
zes maanden oud). Om nu ook in mijn eigen woonplaats, op deze
mooie school, te mogen werken ervaar ik als een voorrecht.
Ik ben na het behalen van mijn Master Business Administration het
onderwijs ingegaan als docent economie en bedrijfseconomie op Het Hogeland College in
Warffum. Na een aantal jaar ben ik daar doorgegroeid in leidinggevende posities en de
afgelopen jaren was ik daar teamleider havo/vwo bovenbouw.
De eerste weken zijn voor mij voorbij gevlogen, met veel nieuwe indrukken en het leren
kennen van de mensen en de organisatie. Ik kijk er naar uit om mij de komende jaren te
mogen inzetten voor het havo onderwijs dat uw kind(eren) hier volgen. Het is mijn wens dat
ik kan bijdragen aan een mooie schoolperiode van uw kind(eren) en dat onze havo opleiding
uw kind(eren) goed heeft begeleid, zodat ze straks op een goede plek in de maatschappij
terecht komen.
Ik hoop u in de (nabije) toekomst te ontmoeten op ouderavonden, diplomeringen of andere
activiteiten die bij ons gehouden worden, graag tot dan!
Martin Lutke

3. Corona
Virussen muteren voortdurend en het coronavirus ook. Hoe ontwikkelen zich deze varianten
en wat betekent dat voor ons? We weten het niet en dat veroorzaakt soms onzekerheid. Het
allerbelangrijkste vinden wij dat een ieder zich veilig voelt om op school te zijn. Daarom hebben
we samen nog steeds een serieuze opgave om voor elkaar en met elkaar te zorgen. Het is
heel fijn om te merken dat we in school voor elkaar zorgen.
Het kabinet versoepelt vanaf 25 september de maatregelen tegen verspreiding van het
coronavirus. De belangrijkste versoepelingen voor het voortgezet onderwijs zijn:
Op school zijn leerlingen en medewerkers niet meer verplicht een mondkapje te
dragen.
De verplichte anderhalve meter afstand tussen leerlingen en medewerkers, en
medewerkers onderling komt te vervallen.

→→→
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De overheid adviseert om twee keer per week preventief een zelftest af te nemen. Dit geldt
voor leerlingen en medewerkers op school. Wel willen we benadrukken dat bij klachten een
zelftest niet werkt en een afspraak bij de GGD gemaakt moet worden.
Als je nauw in contact bent geweest met iemand die besmet is met het virus en niet
gevaccineerd bent of corona hebt gehad, dan moet je in quarantaine.
Binnenlandse reizen zijn weer mogelijk, met de voorwaarden die voor de hele samenleving
gelden. Ten aanzien van buitenlandse meerdaagse reizen volgen we het advies van de VO
raad op en komen alle buitenlandse meerdaagse reizen tot 1 januari te vervallen. Ook de
uitwisselingen voor de leerlingen in leerjaar 4 komen helaas dit schooljaar te vervallen, omdat
een deel van de partnerscholen niet mogen deelnemen aan de uitwisseling. We gaan
nadenken over een mogelijk alternatief.
De coronatijd heeft invloed op het welbevinden van leerlingen. Ze hebben te maken met
onzekere situaties. Het afgelopen half jaar hebben de meeste leerlingen geen les met de hele
klas gehad.
Daarom vonden wij het belangrijk om aan het begin van het schooljaar aandacht te besteden
aan het groepsproces van een klas of leerjaar door activiteiten te organiseren waarbij het
sociale aspect centraal stond. Alle leerlingen hebben deelgenomen aan verschillende
activiteiten zoals culturele activiteiten en sportactiviteiten, waarbij leerlingen en docenten
elkaar hebben kunnen ontmoeten. Op basis van de positieve reacties van zowel leerlingen als
docenten is dit een waardevolle start geweest van dit schooljaar.
Vanaf de start van het schooljaar zijn alle leerlingen weer welkom.
Bij afwezigheid van een leerling gelden de volgende regels:
Als een leerling ziek is, of 5 dagen in quarantaine moet, dan kan de leerling de
informatie over de lessen in It’s learning en SOM Today vinden. We geven in
deze situaties geen hybride les.
Indien een leerling langer afwezig is en thuis wel onderwijs online zou kunnen
volgen, dan maken de ouders dit aan de mentor kenbaar. De mentor en de
leerlingcoördinator besluiten samen of deze leerling in aanmerking komt voor
het volgen van online lessen.

4. Extra begeleiding na een periode van hybride onderwijs
Vorig schooljaar hebben we middels een scan een inventarisatie van mogelijke hiaten in het
ontwikkelproces van leerlingen gemaakt, die ontstaan zijn in de coronaperiode. Op basis
daarvan hebben we voor dit schooljaar een schoolprogramma ontwikkeld, waarin de behoefte
van de leerlingen en de mogelijkheden van de school op elkaar aansluiten. Het
schoolprogramma bestaat o.a. uit het geven van steunlessen en mentorlessen aan leerlingen
die dat nodig hebben. Vanaf het begin van het schooljaar zijn de extra mentorlessen ingepland.
Tijdens deze extra mentorlessen kunnen mentoren begeleiding geven aan individuele
leerlingen, aan kleine groepen leerlingen, of aan een hele klas.

→→→

Zeefdruk 1 2021-2022

csvincentvangogh.nl

3

Aan het eind van het vorig schooljaar zijn er leerlingen bevorderd met de voorwaarde dat zij
steunlessen voor bepaalde vakken moesten gaan volgen. Deze leerlingen volgen vanaf
maandag 13 september de steunlessen. In deze steunlessen zal de nadruk liggen op het
bijspijkeren van kennis en vaardigheden voor een vak. Deze lessen worden door de
vakdocenten gegeven en komen in het rooster van de leerling te staan.
Op basis van de uitkomsten van de scan of op advies van de vakdocent kunnen leerlingen ook
deel gaan nemen aan de steunlessen.
Ook leerlingen die nu merken dat ze voor een bepaald vak (bepaalde vakken) kennis en/of
vaardigheden missen, kunnen aan deze steunlessen deelnemen. Om optimale begeleiding
tijdens de steunlessen te geven, hanteren we een maximale groepsgrootte van 15 leerlingen.
Vandaag ontvangen alle leerlingen een mail met extra informatie over de geboden steunlessen
en hoe zij zich kunnen aanmelden.
Gedurende dit jaar (en natuurlijk ook daarna) zullen we allemaal scherp blijven op mogelijke
hiaten. Mocht u of uw zoon/dochter ook steunlessen willen volgen en hij/zij nog geen
steunlessen op het rooster heeft staan, dan kunt u of uw zoon/dochter dit met de mentor
bespreken.
Er zijn leerlingen die wennen moeten aan de ‘normale’ structuur van het onderwijs. Zij missen
soms discipline of doorzettingsvermogen om zich thuis te kunnen concentreren bij het maken
van huiswerk, of hebben moeite met het plannen. Zij kunnen dagelijks tussen 14.30 uur en
16.30 uur in een stilte studieruimte onder toezicht hun huiswerk maken. Mocht uw
zoon/dochter hiervan gebruik willen maken, dan kunt u of uw zoon/dochter dit ook met de
mentor bespreken.

5. Rooster
Tijdens het proces van roosteren liepen de roostermakers tegen een aantal knelpunten aan.
Dit jaar moesten naast de reguliere lessen ook de steunlessen en de extra mentorlessen
ingeroosterd worden.
Leerlingen in de bovenbouw kunnen naast de kernvakken en de profielvakken heel veel
verschillende vakken kiezen, zoals wiskunde D, moderne natuurkunde, Spaans, BSM,
Informatica, filosofie, kunst, muziek. Dit wordt door leerlingen zeer gewaardeerd en daarmee
sluiten we zoveel mogelijk aan bij de talenten en interesses van leerlingen. Bovenstaande
heeft invloed op de lengte van de roosters. Het komende schooljaar gaan we de situatie
uitgebreid analyseren en de uitkomsten ook met de leerlingenraad en de ouderraad
bespreken.
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6. Communicatie
We hebben verschillende communicatiekanalen tot onze beschikking. Dit is soms plezierig,
maar het kan ook erg verwarrend zijn. De kans bestaat dan dat er niet tijdig op een bericht
wordt gereageerd en dat is voor een ieder vervelend. Daarom vragen we u alleen via email
met medewerkers van de school te communiceren. U vindt alle emailadressen in Lariks Focus.
Voor dringende zaken kunt u altijd bellen met de receptioniste.

7. Ouderraad
Voor het komende schooljaar zijn wij op zoek naar ouders die het leuk vinden om plaats te
nemen in de ouderraad om mee te praten over de ontwikkelingen op Lariks.
De ouderraad fungeert als een klankbordgroep voor de school. Zowel ouders als school
hebben daarom belang bij een goede afspiegeling van de ouder-achterban in de raad.
De ouderraad fungeert als schakel tussen ouders en de school en treedt op als klankbord. Er
is hierbij sprake van tweerichtingsverkeer: ouders en school informeren elkaar over en weer.
Dit kan door het bespreken van schoolgebonden onderwerpen maar ook door het bespreken
van relevante (actuele) maatschappelijke thema’s. Ouders kunnen gevraagd en ongevraagd
advies geven.
Bij de vergaderingen is de schoolleiding aanwezig. De school wil graag weten wat ouders
belangrijk vinden en legt om die reden allerlei onderwerpen aan de ouders voor.
De ouderraad heeft dus niet rechtstreeks (mede-)zeggenschap, maar kan wel invloed
uitoefenen door het agenderen van relevante onderwerpen en door het aandragen van goede
argumenten voor gewenste veranderingen. Vanuit de ouderraad vertegenwoordigt één ouder
de ouders in de MR/DR. De ouders die zijn gekozen in de MR/DR hebben daar als
‘oudergeleding’ wel een formele stem. Deze afgevaardigden
hebben de inbreng van de ouderraad nodig om de ouders van locatie Lariks goed te kunnen
vertegenwoordigen.
De leden van de ouderraad worden niet gekozen. Ouders die zich graag willen aansluiten of
die wel eens een vergadering willen bijwonen kunnen zichzelf aanmelden via de secretaris
Jeanet Holst: htjt@csvvg.eu
Klik op deze link https://youtu.be/rtYGmNJHsgc voor een korte presentatie van de ouderraad.

8. Taaltoetsen Nederlands
In week 37 en 38 worden tijdens de mentorlessen en lessen Nederlands taaltoetsen van Cito
afgenomen in klas 1, 2, 3 en 4. Aan de hand van de resultaten van deze toets kunnen wij
vaststellen welke leerlingen nog niet het vereiste referentieniveau voor taal hebben bereikt.
Die leerlingen komen dan in aanmerking voor extra ondersteuning tijdens steunlessen
Nederlands.
Leerlingen hoeven niet te leren voor deze toets.
Namens de taalcoördinatoren,
Tineke Talstra
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9. Rekenen in de havo onderbouw (klas 1-3)
Havo leerlingen komen met verschillende rekenniveaus binnen in de brugklas, het is in eerste
instantie de taak van de wiskundedocenten om ervoor te zorgen dat de leerlingen nieuwe
rekenvaardigheden worden aangeleerd.
Het doel van het vak rekenen op de havo is dat leerlingen alle rekenvaardigheden blijven
oefenen en elk jaar opnieuw aantonen dat ze de vaardigheden beheersen. Op die manier
beginnen ze met een goede basis aan de bovenbouw.
Studyflow
Bij het vak rekenen wordt gewerkt met studyflow. Dit programma is zo ontworpen dat elke
leerling op een tablet, laptop en zelfs telefoon kan rekenen. Studyflow is een adaptieve (past
zich aan op het niveau van de leerling) methode met ingebouwde uitleg.
Planner
Bij rekenen wordt gewerkt met een planner, deze wordt aan het begin van het jaar uitgedeeld
en hangt verspreid door de school. Een leerling moet zich altijd aan de planner houden. Per
periode wordt bijgehouden of de leerling aan de rekentaak heeft voldaan. We onderzoeken de
mogelijkheid om dat op het rapport op te nemen met de vermelding O of V (onvoldoende of
voldoende).
Vrijstellingen
Leerlingen uit klas 2 en 3 moeten alle blokken die ze het jaar ervoor hebben afgerond weer
opnieuw afronden, om aan te tonen dat ze deze vaardigheden nog steeds beheersen.
In het begin van het schooljaar maken de leerlingen eerst een instaptoets, aan de hand van
deze toets krijgen leerlingen vrijstellingen op de blokken die zij nog beheersen. De blokken die
ze niet beheersen zullen ze opnieuw moeten maken.
Uitleg studyflow + afnemen instaptoets
Binnenkort wordt voor de brugklassen een introductieles Studyflow ingeroosterd. De leerlingen
vinden deze les dan terug in hun lesrooster en horen daar via hun mentor meer over.
Voor de klassen 2 en 3 worden er binnenkort 2 lessen ingepland om de instaptoets te maken.
Zoals genoemd; met deze instaptoets zijn vrijstellingen te verdienen. De leerlingen blijven
daarna dus vooral oefenen met de rekenvaardigheden die hen meer moeite kosten. Die lessen
voor de instaptoets zullen in het lesrooster van de leerlingen vermeld worden.
Mocht een leerling vragen hebben over een opdracht van studyflow, dan kunnen ze bij hun
wiskundedocent terecht. Voor technische vragen is mevrouw van der Veen het aanspreekpunt
Rekenen in de vwo onderbouw
De ervaring leert dat vwo leerlingen minder moeite hebben om te voldoen aan de
rekenvaardigheden die gesteld worden. Om zeker te weten dat we de leerlingen goed in beeld
hebben, maken de vwo leerlingen 2x per jaar een rekentoets: in januari en aan het eind van
het schooljaar. De resultaten van die rekentoetsen worden vermeld op het rapport en bij een
onvoldoende resultaat krijgen de leerlingen een vergelijkbaar programma als de havo-leerling
aangeboden.
Nikee van der Veen, rekencoördinator
Klaas Bijl, teamleider
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10. DELF: Félicitations!
Ook dit jaar heeft een groepje leerlingen uit havo 3, vwo 3, vwo 5 en 6 deelgenomen aan het
DELF programma. Onze leerlingen hebben hard gewerkt tijdens de DELF lessen: oefenen met
Franse teksten en artikelen, luisteren naar gesprekjes, interviews en radioprogramma’s, zelf
korte briefjes, mails maar ook betogen schrijven en niet te vergeten ook jezelf voorstellen,
gesprekjes voeren of een betoog houden. Het is voor de leerlingen niet altijd makkelijk geweest
met lessen op school en dan weer thuis achter de computer maar ze hebben doorgezet en
volgehouden. Ten slotte hebben deze leerlingen alles wat geleerd en geoefend was tijdens
hun examens in juni in praktijk gebracht en het resultaat mocht er dan ook zijn. In de
zomervakantie kwam het goede nieuws: alle leerlingen waren geslaagd! En dat met het mooie
gemiddelde van 7,4, voor het eerst ook met twee leerlingen die het examen op niveau B2
hebben gedaan (dit geeft toegang tot Frans(talig)e universiteiten).
We zijn dan ook erg trots en feliciteren al deze leerlingen met hun behaalde resultaat. De
diploma’s komen binnenkort vanuit Frankrijk en dan eten we er gezellig een macaron op!
Nieuwe aanmeldingen voor het DELF programma kunnen worden gedaan tot en met vrijdag 1
oktober voor leerlingen uit H3,V3 en V5. Voorlichting over het DELF programma hebben de
leerlingen in de les ontvangen en informatie is verstuurd via de mail. We hopen op weer een
enthousiaste groep leerlingen. Mail voor opgave naar hsp@csvvg.eu of rzl@csvvg.eu
Petra Hopmans en Margriet Rozendaal
Docenten Frans DELF programma

11. Resultaten IGCSE en AS-level examens TTO
In de periode rond de meivakantie zijn in TTO H/V3 weer de IGCSE English as a Second
Language examens afgenomen en hebben TTO H4 en TTO V5 hun Global Perspectives
examens gedaan op, respectievelijk, IGCSE en AS-level niveau.
Tijdens de zomervakantie zijn de resultaten van deze examens bekend geworden en daar
kunnen we weer erg tevreden over zijn. Alle leerlingen hebben hun diploma behaald en het
overgrote deel heeft dit gedaan met een C of hoger, op een schaal van A* tot F. Vijf leerlingen
hebben hun IGCSE English as a Second Language zelfs met een A* afgerond, wat echt een
geweldige prestatie genoemd kan worden.
Het moge duidelijk zijn dat we enorm trots zijn op de prachtige prestaties die onze leerlingen,
in een bijzondere en lastige periode, geleverd hebben. We willen hen, en hun docenten, dan
ook vanaf deze plek nogmaals hartelijk feliciteren met deze resultaten!
Erik Meek, coördinator TTO
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12. MEP Provinciaal
Begin september vond eindelijk (dankzij een niet nader te noemen virus) MEP Provinciaal
2021 plaats. Een klein groepje van verschillende V5 en V6 leerlingen hebben onze school
vertegenwoordigd en zijn vol enthousiasme een week lang elke dag naar Esdal Emmen
afgereisd om daar te trainingen te volgen, resoluties voor te bereiden en te discussieren over
vraagstukken als het tegengaan van cybercriminaliteit en het opnemen van vluchtelingen. Alle
leerlingen hebben het ontzettend goed gedaan en uiteindelijk zijn 2 leerlingen van Vincent (Jim
van Eijcken en Lucas de Lugt) samen met een aantal leerlingen van de andere deelnemende
scholen door de jury verkozen om Drenthe te vertegenwoordigen op 1 oktober tijdens MEP
Nationaal in Den Haag. We kijken terug op een prachtige week en zien uit naar MEP Nationaal!
Het was voor mij persoonlijk mijn eerste ervaring met MEP en ik ben erg onder de indruk van
onze leerlingen en hoe goed ze het hebben gedaan!
Dafne Blank

Foto: Alain Dikken
Felix Leistra, Heleen Dekker, Jorre Westerbeek, Debbie Rispens, Quinten Out, Maud Bouwers,
Jim van Ijcken, Per Nijhuis, Stijn de Bruine, Wessel Wekking, Lucas de Lugt.
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13. Schooltuin
Om vorm te geven aan een schooltuin achter onze school, het stuk grond
rondom de vijver, hebben we TTL in het leven geroepen (Tuin Team
Lariks, “Tie Tie Lariks”. Het doel is om dit stuk grond bij ons onderwijs te
betrekken.
Rond de vijver wordt nu al minder gemaaid om te kijken welke wilde
planten er vanzelf groeien. Daarnaast introduceren we ook nieuwe
planten zodat de tuin mooier wordt om naar te kijken en aantrekkelijker
wordt voor insecten zodat we met leerlingen planten en insecten kunnen
bestuderen in onze eigen tuin!
In de hoek wordt gewerkt aan kleine moestuintjes, een composthoop en
een waterpomp. Mevr. Hamminga zal komend voorjaar met h1a de
tuintjes in gebruik nemen zodat de leerlingen een stuk van de theorie
(biologie) in de praktijk kunnen toepassen, zien, ruiken en… proeven.
Daarnaast zijn er ideeën voor:
Een insectenhotel
Planten die in de context van scheikunde interessant zijn
Zonnepaneel als demo voor duurzame energie voor natuurkunde
Ruimte voor kunst van leerlingen
Etc.
Enkele waarnemingen in onze eigen tuin
Kikker.
De duiker onder het fietspad ligt er
voor het water maar ook voor
uitwisseling van amfibieën.
Slakken. Wat doen die slakken?

Zebrarupsen. Het is geen toeval dat deze rupsen
op het Sint Jacobskruiskruid zitten. Waarom? Dat
leer je bij biologie.
Bodem. We moeten nog wat doen aan de kwaliteit
van de bodem.
Ingwer van Hoek, toa

Zeefdruk 1 2021-2022

csvincentvangogh.nl

9

14.Belangrijke data
Onderstaand ziet u het overzicht van de belangrijke data voor de eerste periode na de
vakantie. De planning kunt u ook terugvinden op onze website.
38 18-22 sept Erasmus+
20 sept ouderavond havo-vwo 2, incl. tto (eerste groep)
ouderavond havo-vwo 2, incl. tto (tweede groep)
ouderavond havo 3, incl. tto (eerste groep)
ouderavond vwo 3, incl. tto (eerste groep)
21 sept ouderavond havo 3, incl. tto (tweede groep)
ouderavond vwo 3, incl. tto (tweede groep)
22 sept Erasmus+
39
27 sept ouderavond havo 4, incl. voorlichting LOB (eerste groep)
ouderavond havo 4, incl. voorlichting LOB (tweede groep)
28 sept ouderavond V4, incl. voorlichting LOB
ouderavond V5
30 sept Webinar studiefinanciering H5, V6 (door DUO)
1-2 okt onderwijsbeurs IJsselhallen Zwolle
40
4 okt ouderavond havo 1, incl. tto
ouderavond vwo 1, incl. tto
5 okt ouderavond V6, incl. gastspreker RUG
8 okt Exam English first language - tto havo 5
41
11 okt ouderavond havo 5, incl. gastspreker HBO
13 okt Exam English first language - tto havo 5
scholenmarkt PO-VO - locatie de Nieuwe Kolk
15 okt schoolfotograaf
Zeefdruk 2
42
herfstvakantie 18 - 22 oktober
20-10-21 Exam English AS en A level - tto vwo 6
43
25 okt huiswerkvrij onderbouw (klas 1-3)
25-26 okt 40 min rooster tot 12.15 uur; daarna leerlingen vrij
26 okt voorstelling "Pesten" alle klassen 1
27 okt voorstelling "Houten Huis" alle klassen 3
cricket toernooi tto 2
Exam English AS en A level - tto vwo 6
toetsweek 1 voor bovenbouw (klas 4-5/6)
28 okt voorstelling ICO Start-up / Smoar-sexting voor alle klas 2
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