
 

 

Den Haag, 18 maart 2021 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 
 
 
Inmiddels is de school alweer twee weken geopend voor alle leerlingen. Daar zijn we heel blij mee. De eerste 
ervaringen met het nieuwe rooster zijn positief, al zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Komende maandag 
ontvangen we bovendien alle bovenbouwleerlingen weer op school waardoor we de beschikbare ruimtes weer 
onder meer leerlingen moeten verdelen. Dit leidt tot een aantal aanpassingen in het rooster.  
 
Uitgangspunt blijft dat alle leerlingen in halve klassen naar school komen. Maar: 
 

 De wisseltijd is verlengd van 45 minuten naar een uur. Het vierde uur start dus om 11.30 uur. 

 Er is een extra balk daltontijd ingeroosterd (het 7e uur). Leerlingen kunnen zelf kiezen daar gebruik van 
te maken, maar het kan ook zijn dat de vakdocent leerlingen inschrijft (= verplichte deelname). 

 Alle leerlingen uit het derde leerjaar krijgen vanaf 22 maart naast Nederlands, Engels en 
handvaardigheid uitsluitend les in de door hen gekozen vakken. De leerlingen die biologie of filosofie 
hebben gekozen, krijgen alvast een uur per week les (plus daltontijd). Verder staan de andere vakken 
twee lesuren plus daltontijd ingeroosterd. 

 
Voor alle onderbouwklassen (met uitzondering van de theaterklassen) is één lesvrije dag ingeroosterd. Voor de 
bovenbouwklassen betreft het een dagdeel. Leerlingen zijn die dag of het dagdeel niet op school, maar werken 
wel aan school, al dan niet onder begeleiding. We zijn hard bezig met de invulling van dat alternatieve 
lesprogramma. De ingrediënten zijn daltontijd, gecoördineerde toetsing in sporthal Loosduinen, lichamelijke 
opvoeding, praktische opdrachten en maatwerk ter bestrijding van achterstanden.  
 
We hebben de secties gevraagd om praktische opdrachten te geven die aansluiten bij de leerstof. Zo gaan alle 
onderbouwklassen met de vakken aardrijkskunde (thema: waterbeheer) en geschiedenis (stellingen rond 
morele dilemma’s) in week 13 en 14 naar Madurodam. In de bovenbouw wordt het lesvrije dagdeel besteed 
aan mentorgesprekken, profielwerkstukken, practica en opdrachten voor CKV. Dat vergt opnieuw veel 
creativiteit, afstemming en coördinatie. Komende week hebben we nog nodig om dat programma verder in te 
vullen en te inventariseren welke leerlingen voor extra ondersteuning in aanmerking komen. Vanaf week 13 
gaan we dan echt draaien. 
 
Tot slot wil ik alle leerlingen van 4 havo en 4 vwo heel veel plezier wensen met het project Dalton Circulair.  
 
 
Hartelijke groet, 
 
 
Katrien van de Gevel 
Rector 
 
 
 
N.B. Donderdag 25 maart is er geen les vanwege de studiedag. 


