
 

  
Utrecht, 16 december 2022 
  
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers,    
  
Het is onmiskenbaar bijna Kerstvakantie: het is koud en guur buiten (en soms ook binnen…), de 
Sint bracht vorige week een bezoek aan school en de kerstboom staat te stralen in de hal. Nog 
één laatste week hard werken en dan gaan we genieten van een welverdiende kerstvakantie!  
 
Uitlenen materialen toetsweek 
In de toetsweek kunnen leerlingen in noodgevallen terecht om een rekenmachine, 
woordenboek of geo te lenen. LET OP: dit is echt bedoeld voor noodgevallen! Afgelopen 
toetsweken moesten we veel leerlingen teleurstellen omdat tientallen leerlingen hen waren 
voorgegaan. Zorg dus dat je tevoren goed bekijkt wat je nodig hebt voor een toets en dat 
tevoren in je tas stopt, zodat we de uitleenmaterialen kunnen bewaren voor echte 
noodgevallen.  
  
Activiteitenweek 
De week na de kerstvakantie starten we met een ontwikkeldag, waarop alle leerlingen vrij zijn. 
Van dinsdag tot en met vrijdag staan er voor alle leerjaren verschillende activiteiten op het 
programma. In de eerste bijlage een overzicht van de activiteiten voor het betreffende leerjaar.  
 
Wijzigingen rooster 
Na de Kerst wijzigt het rooster flink, o.a. door personele wisselingen. Martine Korpel gaat onze 
school verlaten. Gelukkig is Guido Zomer bereid de sectie aardrijkskunde te versterken. Binnen 
de sectie Nederlands en geschiedenis zijn er ook wisselingen, doordat Fleur Meijs en Danny 
Desar terugkeren van zwangerschaps- en ouderschapsverlof.  
 
Aankleding gebouw 
Zoals jullie niet ontgaan zal zijn, wordt het hele gebouw van een nieuw likje verf voorzien. We 
hebben ervoor gekozen alle wanden in basis wit te laten schilderen, zodat we de wanden en 
deuren naar onze eigen ideeën verder aan kunnen kleden. De eerste voorstellen voor 
fotowanden, gedichten en spreuken zijn al binnen. Mocht je ook een goed idee hebben voor 
een creatieve aankleding van één van de wanden of deuren, dan horen we het graag! 
 
Ziekmelden via app 
Aan het begin van het jaar heeft onze absentie-coördinator een overzicht gemaakt hoe en waar 
absenties door te geven. We willen graag nog een keer onder jullie aandacht brengen dat als je 
door ziekte niet naar school kunt komen, ouders/verzorgers dit ’s ochtends tussen 08.00 en 
08.30 uur via de Magister-app moeten melden. Dit kan alleen voor de hele dag en is niet 
bedoeld voor tandarts/huisarts afspraken etc. Het scheelt ons veel werk als ziekteverzuim via 
de app gemeld wordt, dus fijn als ouders/verzorgers deze route gebruiken in plaats van mail of 
telefoon. In de bijlage nog een keer de brief van september met de instructies hoe de app te 
gebruiken.    
 
Spreiding toetsen leerjaar 1, 2 en 3 
Elk kwintaal beginnen de vakgroepen met een aansluitend of nieuw onderwerp. Elke vak laat 
via de studiewijzer weten welke leerdoelen in welke week aan bod komen en wat het 
bijpassende huiswerk is voor die week (weektaak). Sinds dit jaar wordt elke vakgroep geacht 
om niet alleen een studiewijzer klaar te maken voor de leerlingen, maar ook om in een 
bestaand overzicht (genoemd programma voor toetsing onder- en middenbouw; PTOM) aan te 
geven welke leerdoelen in welke week summatief (voor een cijfer dat meetelt in het 
doorlopende gemiddelde) én/of formatief (geen cijfer, of het cijfer wordt niet meegenomen in 
het doorlopend gemiddelde) worden getoetst. Dit overzicht is niet toegankelijk voor leerlingen, 



 
wel voor alle medewerkers van de school. Het doel hiervan is om de toetsbelasting van een 
bepaald leerjaar in een bepaalde periode inzichtelijk te maken voor mentoren en vakdocenten.  
Zo kunnen bijv. mentoren hun leerlingen beter ondersteunen bij het plannen van hun 
schoolwerk.  
 
Aan het begin van elk kwintaal, als het PTOM door alle vakgroepen is ingevuld, wordt de toets-
/cijferdruk bekeken met de mentoren en de jaarlaagvertegenwoordigers van elk vak. Als de 
cijferdruk in een bepaalde week oploopt, zal er worden gekozen voor het spreiden van 
cijferoverhoringen over meerdere weken. Het gevolg hiervan kan zijn dat een cijferoverhoring 
plaatsvindt in de week die aan de toetsweek voorafgaat. Met name praktische opdrachten 
lenen zich hiervoor, maar ook overhoringen waarin reproductie (stampen/automatiseren) 
wordt getoetst. 
 
Soms komt het voor dat een summatieve overhoring moet worden verplaatst vanwege 
onverwacht uitval van een les (bijv. door ziekte van een docent). In dat geval wordt met de 
schoolleider, de mentor en de leerlingen overlegd wanneer de overhoring dan zal plaatsvinden 
en of de overhoring een facultatief of formatief karakter krijgt. 
 
Stichting Leergeld 
De derde bijlage bij deze brief is een brief van Stichting Leergeld voor ouders/verzorgers van 
leerlingen in de gemeente Utrecht. Hierin beschrijven zij de mogelijkheden voor financiële 
ondersteuning door het NUOVO-solidariteitsfonds en/of Stichting Leergeld. Zoals wij in onze 
vorige brief al hebben aangegeven, zijn er ook via ons schoolfonds (het Willebrordusfonds) 
mogelijkheden om activiteiten in en rond school te financieren, als de kosten een belemmering 
voor deelname vormen. Meer informatie is verkrijgbaar bij de mentor of schoolleiding. 
  
Namens alle medewerkers van het USG wensen wij alle leerlingen en hun ouders/verzorgers 
alvast hele fijne feestdagen en een voorspoedig, verbonden en gelukkig 2023!  
  
Met vriendelijke groet,  
Paula Mostert, Stefan Landman, Henk-Jan van Zwieten en Stéphanie Bakker  
schoolleiding  
  
 


