
 
BROECKLAND COLLEGE 
 
Christelijke Scholengemeenschap voor VMBO en LO 
Engel de Ruyterstraat 40, 3621 CV Breukelen 

Tel. (0346) 26 24 08  e-mail: info@broeckland.nl     www.broeckland.nl 

 

 

  

 

 
 
Onderwerp: Informatie over onderwijs na de zomervakantie en andere nieuwsitems 
 

Breukelen, 07-07-2020  
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,  
 
In deze update hebben we aandacht voor het onderwijs na de zomervakantie, een 
herinnering voor het inleveren van de schoolboeken, de bereikbaarheid tijdens de 
zomervakantie, de examenuitslagen en de resultaten van de oudertevredenheidsmeting. 
 
Onderwijs na de zomervakantie 
In de laatste persconferentie is door de regering aangekondigd dat de VO scholen weer 

volledig open gaan na de zomervakantie. Daarbij is wel de voorwaarde genoemd dat er 

geen nieuwe opleving van het coronavirus mag zijn. 

De VO-raad heeft vervolgens een hernieuwd protocol gemaakt voor de volledige 

heropening van de scholen. Deze is hier te vinden. Dit protocol passen we als school toe. 

Belangrijke punten voor komend schooljaar zijn: 

- Belangrijk bij het volledig heropenen zijn de nu ook geldende 

hygiënemaatregelen. Hierover informeren we alle betrokkenen bij de school voor 

de eerste onderwijsactiviteiten volgend schooljaar. 

- We maken een aantal aanpassingen in het gebouw zodat de 1,5 meter afstand tot 

en tussen volwassenen te realiseren is. 

- We gaan werken met een regulier rooster dat via Magister in te zien is aan het 

begin van de eerste schoolweek. De les en pauzetijden zijn te vinden op de 

website www.broeckland.nl.  

- Mogelijk moeten een aantal docenten vanuit huis werken door advies van een 

arts. In die gevallen informeren we de betreffende ouder(s)/verzorger(s) over de 

wijze waarop onderwijs op afstand vorm krijgt door de betreffende docent. 

- De pauzes zullen gescheiden zijn zoals dat dit jaar ook was. Dit zorgt voor meer 

rust en veiligheid én het sluit aan bij de adviezen in het protocol van de VO-raad. 

- Er volgen instructies voor leerlingen over de gang van zaken bij aankomst en 

vertrek, in de pauzes, bij leswissels en bij binnen komst in de les. 

- Oudergesprekken doen we zo veel mogelijk op afstand, mocht een fysieke 

afspraak nodig zijn dan moeten we bij dit bezoek uw gegevens noteren en dient u 

te verklaren dat u geen corona-gerelateerde klachten heeft. 

 

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/001/003/original/Protocol_Volledig_openen_VO_%2820200630_versie_def%29.pdf?1593525289
http://www.broeckland.nl/


 
BROECKLAND COLLEGE 
 
Christelijke Scholengemeenschap voor VMBO en LO 
Engel de Ruyterstraat 40, 3621 CV Breukelen 

Tel. (0346) 26 24 08  e-mail: info@broeckland.nl     www.broeckland.nl 

 

 

  

 

 
 
Inleveren van de schoolboeken (herinnering) 
Graag herinner ik u aan de inlevermomenten voor de schoolboeken. Deze zijn 
gecommuniceerd vanuit de verschillende leerjaren. 
 
Zomerperiode en bereikbaarheid 
Gedurende de zomervakantie is het Broeckland College gesloten. We zijn dan niet 
bereikbaar per mail en telefoon.  
 
Voor deze periode is er wel een nood e-mailadres aangemaakt waar bij ernstige situaties, 

een bericht naar gestuurd kan worden. Dit mailadres wordt eens per 24 uur 

gecontroleerd. Zo blijven we voor dergelijke noodgevallen bereikbaar. Het adres is: 

noodgeval@broeckland.nl.  

Mails van algemene (niet dringende) aard zullen vanaf 2 september weer worden 

behandeld en kunnen worden gestuurd naar info@broeckland.nl. 

Examenuitslagen 2020 
Afgelopen week hebben we heel veel van onze leerlingen uit klas vier weer een diploma 
kunnen uitreiken. We hebben ondanks het coronavirus daar samen een mooi en feestelijk 
moment van kunnen maken.  
 
Dit zijn de examenresultaten 2020: 

Opleiding Aantal kandidaten Geslaagd % geslaagd 

vmbo b 79 79 100,0% 

vmbo k 48 48 100,0% 

vmbo t 26 25 96,2% 

 
Resultaten oudertevredenheidsmeting 
In de maanden april en mei is onder de ouder(s)/verzorger(s) van het Broeckland College 

een tevredenheidsmeting gedaan. Het jaarlijks meten van de tevredenheid vinden we als 

school belangrijk omdat dit informatie geeft over wat goed gaat en wat verder verbeterd 

kan worden.  

Dit jaar is het tevredenheidsonderzoek door 196 ouder(s)/verzorger(s) van onze 

leerlingen ingevuld. Daarmee geeft deze meting een betrouwbaar beeld van de totale 

tevredenheid. De meting is voorzien van een vergelijking met andere scholen die voor de 

afname hetzelfde programma gebruiken. 

mailto:noodgeval@broeckland.nl
mailto:info@broeckland.nl
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Het algemene beeld laat zien dat er een hoge mate van tevredenheid is. De algemene 

tevredenheid heeft een score van 8,25 tegenover 8,06 van andere scholen voor de 

klassen 1 tot en met 3. De ouder(s)/verzorger(s) van het examenjaar geven de school een 

rapportcijfer van 7,59  tegenover de 7,13 op andere scholen. 

Meer in detail scoorden 16 van de 21 onderwerpen waarover vragen zijn gesteld beter 

dan vergelijkbare scholen. Opvallend goede daarbij scoort de communicatie tussen school 

en de ouder(s)/verzorger(s) over belangrijke dingen. Binnen de examenklassen was een 

opvallend goede score bij de vraag of er een goede voorbereiding is geweest op de 

toetsen én op het vervolgonderwijs. 

Aandachtspunten voor de school vanuit de tevredenheidsmeting zijn: verder beperken 

lesuitval, verder versterken veiligheid en meer eenduidig handelen op pedagogisch vlak. 

Op de site Scholen op de Kaart zijn meer details te vinden van deze tevredenheidsmeting. 
 
 
Ik wil u namens het hele Broeckland College een mooie zomervakantie wensen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Guido van Hoek 


