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Een warme wens voor 2022 
Je kunt veel zeggen over een baan op een middelbare school, 
maar een ding staat vast: saai is het nooit. Met meer dan 1000 
jongeren in huis zijn er elke dag wel verrassingen. En sinds maart 
2020 doet het coronavirus er nog een schepje bovenop. Na het 
deltavirus is er nu de omikronvariant. Een leerling uit 4 mavo, 
Senna Szmagalski, maakte in de tekenles een prachtige collage 
waarin ze verbeeldt hoe je je als eenling kunt voelen tussen al die 
mensen die een mening hebben over de beste aanpak tegen het 
coronavirus. Leerlingen voeren soms verhitte gesprekken met 
elkaar over wel/niet vaccineren, groepjes vrienden kunnen niet 
meer samen uit, omdat de een wel gevaccineerd is en de ander 
niet, leuke activiteiten worden geschrapt. Uit onderzoek blijkt dat 
de impact voor jongeren groot is. Vandaar de keuze voor deze 
kaart met een wens om elkaar te blijven vinden. We wensen onze 
leerlingen en hun ouders een liefdevol 2022 toe!  
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1. School dicht, maar we maken er samen het beste van  

Ineens komt op zaterdagavond het bericht: het VO gaat dicht. We hadden zo gehoopt dat we 
tot de kerstvakantie open konden blijven en dat we op donderdag gezellig konden afsluiten 
met onze leerlingen. Gelukkig bood de overheid de ruimte om de school wel open te houden 
voor de examenleerlingen. En ook de SE’s voor de voorexamenklassen mochten doorgaan. 
Daar waren we blij om. Zondag hebben we met het MT besloten hoe we de rest van de week 
vorm wilden geven. In onze afweging hebben we het mentorcontact prioriteit gegeven. We 
wilden de mentoren de kans geven om hun leerlingen nog te spreken voor kerst om te kijken 
hoe het met ze gaat en ook om door te spreken hoe ze zich optimaal kunnen voorbereiden 
op mogelijk online lessen na de kerstvakantie.  

Op 3 januari is er een nieuwe persconferentie. We houden rekening met vier scenario’s:  

- Leerlingen mogen weer gewoon naar school. 
- School moet gesloten blijven en we geven online les. 
- Leerlingen mogen weer naar school maar moeten 1,5 meter afstand houden en dus half 

gevulde klaslokalen.  
- Alleen de examenleerlingen mogen naar school, de overige leerlingen krijgen online les. 

De berichtgeving over de keuzes die de school maakt naar aanleiding van de persconferentie 
van 3 januari volgt in de tweede week van de kerstvakantie.  
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2. Weer klank 

Een goede communicatie is de basis voor onderwijs. In de klas, in de personeelskamer en 
ook met de ouders. Twee weken geleden was er eindelijk weer een avond met 
klankbordouders. Online, dat dan helaas weer wel, maar het was een hele zinvolle 
bijeenkomst. De klankbordgroep nieuwe stijl bestond uit 17 ouders, verspreid over alle 
leerjaren. Hoofdonderwerp was de aanpak van de gevolgen van corona op het onderwijs, 
o.a. de trialogen aan het begin van het schooljaar, de mentoractiviteit in de derde week en 
de ervaringen met de co-uren (Canisius-Ondersteuningsuren). Ouders en schoolleiding 
gingen in kleine groepen met elkaar in gesprek. De oogst was zeer de moeite waard. Er was 
waardering voor de trialogen vroeg in het schooljaar: het is fijn om meteen kennis te maken 
met de mentor en de trialogen helpen de leerlingen te focussen op de te bereiken doelen. De 
mentoractiviteit in het derde week werd gewaardeerd, maar als tip kregen we mee om volgend jaar 
extra aandacht te besteden aan groepsvorming, bijvoorbeeld meteen op de eerste dag. Ook de CO-
uren werden zeer gewaardeerd maar er werden ook veel tips en adviezen om de CO-uren effectiever 
te maken. De belangrijkste suggesties voor verbetering waren: 

- Verplaats en verleng de inschrijftermijn zodat ouders meer tijd hebben om het gesprek te 
voeren met hun kind over de inschrijving van de CO-uren. 

- Laat leraren de leerlingen stimuleren/adviseren om deel te nemen aan de CO-uren. Dat is heel 
effectief.  

- Vraag aan de leraren of ze in de les aandacht willen besteden aan de inhoud van het CO-uur en 
help leerlingen bij het formuleren van de leervraag.  

- Zorg voor extra CO-uren bij de exacte vakken, o.a. wiskunde. 

De tips en adviezen kwamen overeen met de verbeterpunten die we vanuit de ouderraad hadden 
meegekregen. Helaas kunnen we de inschrijven voor de CO-uren in periode 2 niet meer verlengen, 
maar voor periode 3 wordt de inschrijving aangepast. Bij wiskunde is de maximale capaciteit bereikt: 
alle wiskundedocenten geven CO-uren. Jack Wanders gaat met kerst met pensioen, maar komt na de 
kerstvakantie wel nog terug om CO-uren te geven.  

Met de medewerkers zijn de overige adviezen gecommuniceerd. Met name de oproep aan mentoren 
en vakdocenten om leerlingen te stimuleren om in te schrijven en hen te helpen bij het formuleren 
van de leervraag, zou ervoor moeten zorgen dat meer leerlingen zich inschrijven. 
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3. Resultaten enquête CO-uren 

Er is aan het eind van periode 1 al een enquête uitgezet onder de leerlingen om hun 
ervaringen met de CO-uren te peilen. Bijna 20% van de leerlingen schreef zich in voor één of 
meer CO-uren. De verdeling tussen bovenbouw- en onderbouwleerlingen was gelijkmatig. Er 
was vooral animo voor de CO-uren waarin de hele periode een specifiek onderwerp aan bod 
komt. Helaas hebben lang niet alle leerlingen de enquête ingevuld. De uitlag was positief: 

Op de vraag: heeft het volgen van de CO-uren je vakkennis vergroot, antwoordde 44 leerlingen (94%) 
“ja”. Op de vraag of de lesstof aansloot bij hun leervraag antwoordde 38 leerlingen (81%) “ja’.  

Op basis van de input vanuit de klankbordgroep en de ouderraad, hopen we voor de komende 
periode met name de inschrijving voor CO-uren te vergroten.  
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4. Wijziging samenstelling schoolleiding 

Tot onze spijt gaat onze conrector, Willeke Rijkers, het Canisius College verlaten. Per 1 
februari is ze benoemd tot directeur onderwijs en personeel op het St-Janslyceum in Den 
Bosch. Voor Willeke een mooie nieuwe stap in haar carrière, maar wij vinden het erg 
jammer. We gaan een deskundige en bevlogen conrector missen. Het had onze voorkeur om 
de vacature die door het vertrek van Willeke ontstaat tijdelijk intern op te lossen en dat is 
gelukt. Sjoerd de Wit, afdelingsleider HAVO/VWO, en verder actief in de volle breedte van 
de school, heeft aangegeven dat hij bereid is de functie van Willeke tijdelijk tot 1 augustus 
2022 over te nemen. We zijn blij dat Sjoerd deze stap wil zetten. Groot voordeel is dat Lars 
van de Sant al afdelingscoördinator is van het VWO en pedagogisch begeleider voor HAVO 
en VWO. Dat kan zo blijven. Maar er ontstond hierdoor wel een vacature afdelings-
coördinator in de HAVO. Ook deze hebben we op een goede manier kunnen invullen. Janina 
Zochowski, doorgewinterd docent en mentor van onze havoleerlingen is tijdelijk benoemd 
tot afdelingscoördinator HAVO.  
 
Sjoerd de Wit kan niet al zijn huidige taken afstaan. Daarom hebben we Arno Janssen, zeer 
ervaren en deskundig beleidsadviseur, voor 2 dagen per week benoemd tot toegevoegd 
directielid.  
 
Voor ouders en leerlingen is belangrijk om te weten dat Lars van de Sant contactpersoon 
blijft voor het VWO en dat Janina Zochowski contactpersoon wordt voor de afdeling HAVO. 
Beide zijn vraagbaak bij knelpunten over pakketten en examens, en verantwoordelijk voor 
aanmelding, toelating, zij-instroom, op- en afstroom en de organisatorische afhandeling 
ervan.  
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5. Dag en nacht les: het kan op het Canisius College! 

Bij het vak economie in de derde klas richten alle leerlingen met groepjes een bedrijfje op, 
ontwikkelen en maken een product, brengen hun product aan de man en de winst gaat naar 
het goede doel. Er worden zeer verschillende producten bedacht, van armbandjes tot 
telefoonhoesjes, tot sleutelhangers, maar een ding hebben alle bedrijfjes gemeen: het 
enthousiasme en de creativiteit spatten ervan af. Op vrijdagmiddag bruist het in het 
technieklokaal: de ene groep heeft een robotje ontworpen met de 3-D-printer, de andere 
groep is druk in de weer met de lasersnijder en een groepje jongens maakt op de laptop een 
prachtig ontwerp om de telefoonhoesjes mee te bedrukken. Ze zijn allemaal trots op hun 
product en zetten zich met enthousiasme in voor het goede doel. Eén groep leerlingen 
maakt geen product, maar organiseert een lesmarathon: 24 uur les van toonaangevende 
sprekers. Ze hebben zelf alle sprekers benaderd en het is hen gelukt een 24-uurs programma 
te maken. Voor ouders en andere belangstellenden zijn de lessen tegen een kleine 
vergoeding voor het goede doel via een link te volgen.  

Een greep uit het lesprogramma:  

12.00-13.00 uur: Social Media, door dr. Paul Nelissen, communicatiewetenschapper RU 

19.00-20.00 uur: Corona op de IC: door dr. Bernard Fikkers, intensivist RadboudUMC 

20.00-21.00 uur: Sterrenkijken met Steef Ton, docent natuurkunde Canisius College 

En toen kwam de mededeling dat de school dicht gaat en we op 3 januari horen of we 
weer open mogen. Wat nu? 

We hebben afgesproken dat we ook in de tweede vakantieweek beslissen of en zo ja, 
wanneer en in welke vorm de lesmarathon en de andere acties van Moneymakers door 
kunnen gaan. U hoort nog van de Moneymakers! 
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6. Buitenlandse reizen voor leerjaar 4 en HAVO- en VWO-5 

Wat de buitenlandse reizen betreft blijft het varen in de mist. En sinds de lockdown in 
Nederland en ook aangescherpte maatregelen in het buitenland, wordt de mist steeds 
dikker. Het perspectief wordt daardoor ook somberder. Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. We 
hebben veel en waarschijnlijk voldoende collega’s bereid gevonden als begeleider mee te 
gaan op een verkorte reis. Een verkorte reis is nodig, omdat de druk op de rest van de 
organisatie anders te groot zal worden. Vooralsnog koersen we nog steeds op de week na de 
krokusvakantie, de week van 10 maart. Travel Inventive, de reisorganisatie, heeft ons uitstel 
gegeven voor de beslissing tot 1 februari. Mochten de reizen door kunnen gaan, dan is de 
betalingstermijn vrij kort. Daarom lijkt het raadzaam om voor de zekerheid toch wat geld te 
reserveren.  

 

7. Aangepaste regeling eindexamens 2022 

Vorige week werd bekend gemaakt dat er vanwege de coronacrisis aanpassingen zijn 
gemaakt voor het eindexamen.  

“Hoewel de middelbare scholen dit jaar open waren, hebben leerlingen die dit jaar examen 
doen geen normale schooltijd gehad. Bijvoorbeeld doordat leerlingen in quarantaine zaten 
en de scholen in de afgelopen jaren tijdelijk gesloten waren”, aldus demissionair minister 
Slob. 

Overzicht van de aanpassingen:  

1. Ook in het examenjaar 2022 krijgen alle diplomakandidaten in het regulier VO en VAVO 
niet één, maar twee herkansingen voor de centrale examens. Dit betreft twee 
verschillende vakken. Hiermee wordt recht gedaan aan het compenseren van opgelopen 
leervertragingen in het onderwijs en krijgen de kandidaten een extra kans om zich te 
bewijzen.  

2. Opnieuw spreiden van examens  
Ook in het examenjaar 2022 krijgen kandidaten de mogelijkheid om centrale examens te 
spreiden over meerdere tijdvakken; de keuze hiervoor is aan de kandidaat. Hiertoe 
wordt op de school een derde tijdvak georganiseerd. Daarmee wordt meer 
voorbereidingstijd gecreëerd voor leerlingen die dat nodig hebben. Ook is er meer 
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ruimte en flexibiliteit om gevolgen van onverhoopte lokale corona-uitbraken op te 
vangen tijdens de examenperiode waarbij kandidaten voor langere tijd in 
thuisquarantaine zouden zitten. 

3. Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van 4 naar 10 dagen.  
Hierdoor heeft een leerling 2 keuzes:  
a. De leerling mag 1 of meer vakken doorschuiven naar het tweede tijdvak. Zo heeft 

de leerling meer tijd voor de voorbereiding.  
b. De leerling mag het hele centraal examen afleggen in het tweede tijdvak. Dat is 

een oplossing als de leerling ziek is of in quarantaine moet tijdens het eerste 
tijdvak. 

De keuze is aan de leerling. De leerling mag daarbij overleggen met bijvoorbeeld de 
mentor of vakdocent. Geeft de leerling geen keuze door? Dan kan de school bepalen 
wanneer de leerling de examens aflegt, in het eerste of tweede tijdvak.  

4. Er komt een derde tijdvak op de scholen. Legt de leerling het examen van een vak voor 
het eerst in het tweede tijdvak af? Dan is een herkansing mogelijk in het derde tijdvak.  

De tijdvakken 2022 zien er dan als volgt uit: 

Tijdvak 1 12 mei tot en met 30 mei bekendmaking N-termen (uitslag) 9 juni 

Tijdvak 2 13 tot en met 24 juni bekendmaking N-termen (uitslag) 1 juli 

Tijdvak 3 5 tot en met 8 juli bekendmaking N-termen (uitslag) 14 juli 

Het rooster van het eerste tijdvak verandert niet, wel is de uitslagdatum voor de centrale 
examens met een vast afnamemoment naar voren verplaatst naar 9 juni.  

Nadere informatie over de examinering in 2022 is opgenomen in het servicedocument bij de 
Kamerbrief. 

Kamerbrief: Besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2022 
Servicedocument examens 2022, versie 17 december 2022 

  

https://www.examenblad.nl/link/kamerbrief-besluit-eindexamen/2022
https://www.examenblad.nl/link/servicedocument-examens-2021-2022/2022

