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• Wordt er met boeken gewerkt? 
Ja in de meeste gevallen wordt de lesmethode naast een digitale methode gebruikt. In 
enkele gevallen wordt er volledig digitaal lesgegeven.  
 

• Werken jullie met som en magister ? 
Wij werken alleen met somtoday. 
 

• In het 2e schooljaar wordt er POP gegeven, in welk deel van het schooljaar wordt dit 
ingezet? 
Wij streven ernaar om dit het hele schooljaar te doen. 
 

• Zijn er proefwerkweken? en hoeveel toetsen maximaal per week? en per dag? 
In de BL onderbouw zijn er geen toetsweken. Wel in de Mavo-xtra.  
De leerlingen hebben maximaal 2 toetsen op een dag. In de praktijk proberen de docenten 
het meestal zo te plannen dat iedere leerling voldoende tijd heeft om zich voor te bereiden 
op een toets. De docent wil zelf ook graag een goed beeld van de vaardigheden en voortgang 
van een leerling. 
 

• Komen er nog leerlingmiddagen? 
Op dit moment zijn alle activiteiten voor groep 8 leerlingen gestaakt ivm Corona. We 
proberen later in het jaar nog een middag te organiseren als het weer fysiek mogelijk is op 
school. 
 

• Er is een kleine groep van leerkrachten, die meerdere vakken geven; hoe vangt de school 
deze leerkrachten op bij ziekte? (veel vakken die dan uitvallen). 
Lesuitval is inderdaad een zorg van onze school. Daar hebben alle scholen helaas mee te 
maken. Er is een tekort aan docenten. Het valt, met een enkele uitzondering, dit schooljaar 
nog mee (even afkloppen 😊😊)We proberen vervanging zoveel mogelijk intern op te lossen. 
Zo af en toe wordt er gebruik gemaakt van een uitzendbureau om tijdelijke vervanging te 
organiseren. We hebben tot heden alles kunnen oplossen maar dat is soms een hele puzzel. 
 

• Waarin onderscheiden jullie je als school ten opzichte van andere scholen nog meer, naast 
het digitale? 
Onze school heeft een zeer uitgebreid ondersteuningsteam. We hebben te maken met de 
richtlijn “passend onderwijs”. Daar heeft onze school op ingespeeld door te investeren in 
begeleiding. We hebben specialisten op veel gebieden in huis en veel samenwerking met 
externe partijen. 
De bovenbouw van de BL is recentelijk verbouwd en we bezitten een prachtig en modern 
techniekplein. Overigens is het JB de enige school in Heerhugowaard waar een leerling zijn 
vmbo diploma met een techniekprofiel kan behalen. Ook het Zorg en Welzijn plein is een 
fijne plek om te werken. Ik vind de kapsalon altijd een heel mooi plekje van onze school. 



• Wordt de extra ondersteuning apart gegeven, los van de flexuren? 
Een leerling komt in aanmerking voor extra ondersteuning als het even niet meer goed gaat 
in de reguliere klas. Er wordt dan door de mentor een aanmelding gedaan bij het 
ondersteuningsteam. Het OT beoordeeld dan op maat het traject dat de leerling kan volgen. 
Dit traject kan naast de reguliere lessen ingezet worden of tijdelijk vanuit de trajectklas. 
 

• Hoe gaan jullie om met pestgedrag? 
Wij nemen pesten heel serieus. We hebben een anti-pest coördinator en een anti-
pestprotocol. De mentor is hier het eerste aanspreekpunt voor. Mocht een leerling gepest 
worden dan kan hij/zij dat aangeven bij de mentor. De mentor bekijkt dan welke stappen er 
ondernomen gaan worden. Er worden hoe dan ook stappen ondernomen want wij hebben 
een enorme hekel aan pesten. 
 

• De trajectklas: op welk moment wordt dit ingezet voor de leerling? 
De trajectklas wordt ingezet wanneer de leerling, de klas en/of de vakdocent daar voordeel 
van heeft. De beslissing over de inzet van de trajectklas ligt bij het ondersteuningsteam in 
samenspraak met de ouders.  
 

• opendag/openhuis. digitaal, wanneer?  
“Puzzel mee, met JB in 3D” 
Ons ‘open huis’ op 9 en 10 februari zal helaas ook ‘op afstand’ worden georganiseerd. We 
hebben een JB-puzzeltoer gemaakt voor het hele gezin. Je kunt dan ‘live’ in onze school 
lopen en allerlei filmpjes bekijken met daarin een verborgen slagzin om op te sturen. 
 
 

Mocht u nog verdere vragen hebben dan kunt u met mij contact opnemen. 

 
Met vriendelijke groet, 
_______________________________ 
■ R. van Zanten 
   Teamleider BL en OL onderbouw 
    Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag  
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