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2020-2021 IN BEELD

vrijdag, 11 februari 2022

LEIDEN. Schooljaar 2020-2021 stond op het Leo Kannercollege
in het teken van COVID-19. “In de herfstvakantie werden de
eerste leerlingen positief getest. Een maand later trof corona de
eerste leerkracht. Gelukkig is iedereen er tot nu toe goed
doorheen gekomen”, vertelt een zichtbaar opgeluchte Rick van
het Maalpad. Als schooldirecteur was dit zijn primaire zorg.
Gedurende het schooljaar wisselden de coronamaatregelen
elkaar in hoog tempo af. “Het leek alsof er elke drie weken
weer een nieuw schooljaar van start ging”, herinnert hij zich.
“Ik ben enorm onder de indruk van de veerkracht van leerlingen, ouders en het schoolteam. Ik geef het je te doen als alle
routines overboord moeten.”
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Van het Maalpad denkt terug aan de 1,5 m-regel en hoe het
E
schoolgebouw opeens te klein bleek. “We hebben voor ons
gevoel alle denkbare en ondenkbare opties doorgerekend,
E
maar passen ‘ho maar’. Ik kon er niet bij. Daar kun je natuurlijk
L
niet in blijven hangen. En dan is het kijken wat er dan wel kan.
Een examenklas verdeeld over drie lokalen met leerkrachten
die elke drie kwartier doorschuiven om voor hun vak live
examentraining te geven, vijf lokalen met leerlingen in de noodopvang, leerkrachten met kleine kinderen die tussen de zorgtaken
door online les geven...”
In tegenstelling tot de aanloop was het eindresultaat van 20202021 eigenlijk ontzettend normaal. De leerlingen van klas 1 tot en
met de voorexamenklassen gingen allemaal over naar het volgende leerjaar. Hoe het de examenklassen verging, is verderop in
deze lkc.next te lezen. Spoileralert: op 1 september 2021 heeft het
Leo Kannercollege 55 nieuwe eerstejaars en 25 zij-instromers
verwelkomd.
In deze speciale editie van lkc.next staan we uitgebreid stil bij dit
uitzonderlijke schooljaar.

GROEIEN IN DE BREEDTE: LEKKER GEZOND!
Door de zorgredacteuren
LEIDEN. In schooljaar 2020-2021 heeft het schoolteam van het Leo
Kannercollege (LKC) gewikt en gewogen over de vraag hoe ze in
tijden van corona zo goed mogelijk onderwijs konden bieden. Met
onderwijs bedoelen ze op het LKC doorgaans meer dan kennisoverdracht. Groei in de breedte, ook op sociaal-emotioneel gebied dus,
is waarin de school haar opdracht ziet. Ingewikkeld als je elkaar
niet meer live ziet, maar alleen nog via een beeldscherm. Lastig ook
als corona een streep zet door excursies, praktijkvakken, schoolkampen en projectweken.
Gelukkig is het de mentoren en leerlingen gelukt om rondom de
lessen op afstand contactmomenten en -manieren te creëren waarin
wel ruimte was voor persoonlijke uitwisseling. “Na de voorjaarsvakantie mochten de middelbare scholen weer live les bieden aan álle
leerlingen, niet alleen aan de examenkandidaten. Helaas moest er
tussen de leerlingen wel 1,5 m afstand zijn. Het goeie nieuws kreeg
op die manier wel een erg naar randje”, vertelt orthopedagoog
Maaike Hazekamp. “We hebben toen bedacht dat er eigenlijk maar
één manier was om de leerlingen op school te kunnen verwelkomen: snijden in het aantal lesdagen en –uren.”
Door de week voor elke klas korter te maken, speelde de school
lokalen en leerkrachten vrij om uiteindelijk elke leerling een live
dag naar school te kunnen laten komen. Vanwege de 1,5 m afstand
ging dit voor de onderbouwleerlingen in halve klassen. De bovenbouwleerlingen kregen les in de twee grootste ruimtes van de
school: de aula en de gymzaal. “Het klinkt misschien gek, maar die
live dagen hebben het schooljaar echt gemaakt”, aldus Saskia
Jurgens, mentor van een tweede klas. “De leerlingen waren zo blij
om elkaar weer te zien, we konden weer normaal lesgeven, echt
super.”
In juni 2021 heeft de school een vragenlijst uitgezet onder leerlingen
waarin werd gevraagd naar hun sociale veiligheidsbeleving op
school. Voor het schoolklimaat konden de leerlingen een waardering geven tussen 1 (laagste) en 4 (hoogste). De gemiddelde schoolscore kwam uit op een 3,5. In 2018-2019 was dit 3,3. Wat betreft de
sociale veiligheid geeft 95% van de leerlingen aan dat ze zich
(redelijk) veilig voelden op school. Voor sociale veiligheid werken
de scores omgekeerd: 1 is veilig en 4 is onveilig. De gemiddelde
score kwam uit op 1,1. Ondanks deze score had het schoolteam de
indruk dat er aan het begin van het schooljaar een verruwing
gaande was in de onderlinge omgang. Dit onderzoekt de school in
2021-2022 verder.
Wat ook onderzoek behoeft is de applicatie waarmee de school de
sociaal-emotionele ontwikkeling van haar leerlingen in beeld wil
brengen. Tot nu toe stuitte de bijbehorende werkgroep op programma’s voor basisschoolleerlingen, groepsontwikkeling of lineaire
ontwikkeling. Werk aan de winkel dus voor 2021-2022.
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TOEKOMSTMUZIEK
Door de onderwijsredactie
LEIDEN. In schooljaar 2020-2021 begonnen 55 leerlingen van het Leo Kannercollege aan hun diplomatraject. De school werkt sinds jaar en dag met staatsexamens. Anders dan in 2019-2020 ging het
landelijk Centraal Schriftelijk Examen in 2021 wel door. Wat betreft de examenopbouw was het dus
een ‘normaal jaar’, wat betreft de corona-aanpassingen natuurlijk niet.
Lange tijd was het onzeker hoe de slaagzakregeling 2021 eruit zou zien. “Examen doen, helemaal in
coronatijd, is enorm spannend. Onzekerheid over de randvoorwaarden kun je er dan eigenlijk niet
bij hebben”, zegt Eefke Hagen, orthopedagoog van de bovenbouw. Uiteindelijk is de regeling met
de start van de mondelinge examens in juli definitief gemaakt. Mét extra herkansing en de mogelijkheid om een ‘duim’ te leggen op een niet-kernvak.
Los van de slaagzakregeling verliepen de examens ook logistiek anders dan anders. Leerlingen
konden zich op 1,5 m afstand van elkaar verzamelen in het kerkgebouw tegenover de school. Examencoördinator Merel Güttinger: “De examens vonden plaats in de ruimte waar we eerder lesgaven
aan de examenklassen. Alle andere lokalen waren in gebruik, dus we zaten behoorlijk klem. Dat de
kerk voor ons haar deuren wilde openen heeft enorm bijgedragen aan een rustig en overzichtelijk
‘voor en na’ van de examens. Voor het transport van de examenbenodigdheden tussen de kerk en
de examenzaal hebben we voor elke examenkandidaat een canvastasje laten maken. De mentoren
hebben die voor elke leerling gepersonaliseerd, als hart onder de riem.”
Geslaagden
Voor vmbo-tl had de school 27 kandidaten. Zij zijn allemaal geslaagd. De havo had 14 kandidaten
van wie 12 het diploma hebben gehaald. In vwo 6 zaten 14 leerlingen. De hele klas is geslaagd. De
meeste leerlingen stroomden aan het eind van 2020-2021 uit naar een vervolgbestemming die past
bij hun leerweg, net als anders. Hooguit waren er in eerdere jaren meer leerlingen die opteerden
voor een tussenjaar.
Kijkend naar het beeld van de
einduitstroom 2021 constateert bovenbouwcoördinator
Vera de Jong: “We zijn ontzettend trots op deze examenlichting. De leerlingen hebben
enorme vastberadenheid en
wilskracht getoond.” Ze voegt
hieraan toe: “Dit geldt overigens ook voor de leerkrachten. Leerlingen voorbereiden
op de examens vraagt onder
deze omstandigheden stalen
zenuwen, extra inzet en veel
creativiteit.”
Vanwege corona en de 1,5m-regel is de diploma-uitreiking in 2020-2021 op een externe locatie
gehouden: het podium van de musical Soldaat van Oranje. “Erg fijn dat we op deze manier een
bijzonder moment konden markeren”, kijkt examenmentor Dorine Beurze terug. “Het was voor de
leerlingen hun laatste moment op de middelbare school, maar eigenlijk ook de start van een nieuwe
levensfase.” Verreweg de meeste examenkandidaten stroomden na de zomervakantie uit naar MBO,
HBO en WO. De school kende hiernaast nog acht zogenoemde ‘doorstromers’: zes geslaagden voor
vmbo-tl gingen intern door naar klas 4 havo en twee havisten naar klas 5 vwo. Eén kandidaat uit de
havo plakt er na de zomer nog een jaar LKC aan vast om de ontbrekende certificaten te halen.
Startkwalificatie
De locatie monitort bij uitstromende leerlingen die de school zonder startkwalificatie verlaten in
hoeverre zij doorstromen naar een opleiding waar zij hun startkwalificatie kunnen behalen. Een
startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2. Zonder startkwalificatie moeten leerlingen naar school. Deze verplichting vervalt op hun 18e verjaardag. De school
streeft naar 100%, maar is tevreden als 85% van de uitstromende leerlingen op deze manier doorstroomt. Voor de 47 leerlingen die de einduitstroom groot was in 2020-2021, vertrokken 22 zonder
startkwalificatie. Zij hebben het diploma vmbo-tl behaald. Alle 22 leerlingen stroomden door naar
een opleiding waar ze de komende jaren hun startkwalificatie kunnen behalen.
Naast de uitstroom van de examenkandidaten bekijkt de school ook de uitstroom van leerlingen die
voor het examen de school verlaten. In schooljaar 2020-2021 zijn zes van de 19 ’tussentijdse uitstromers’ naar een andere middelbare school gegaan om daar hun startkwalificatie te halen. Bij drie van
hen betrof dit een reguliere VO-school. Acht leerlingen stroomden door naar een behandelsetting.
Van de 19 tussentijdse uitstromers zijn twee leerlingen uitgestroomd die de leeftijd van 18 jaar
hadden bereikt en al langere tijd geen schoolgang meer hadden. Drie leerlingen zijn tussentijds
uitgestroomd omdat hun uitstroombestemming veranderde van vervolgonderwijs naar dagbesteding.
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BEVORDERING COGNITIEVE ONTWIKKELING
Door de onderwijsredactie
LEIDEN. Toetsing kreeg na de kerstvakantie een nieuwe dimensie op het Leo Kannercollege. De school hecht aan gecontroleerde toetsafname en is, toen dit niet gewaarborgd kon worden, overgestapt op de zogenoemde ‘verwerkingsopdrachten’. Dit werd
ingegeven doordat de leerlingen in de afstandslessen wel de instructie leken op te
nemen, maar de verwerking online achterbleef. De leerkrachten beoordeelden de
verwerkingsopdrachten met een letter (O, M, V, G). De school doopte het perioderapport tijdelijk om tot ‘evaluatie onderwijs op afstand’.
Toen de leerlingen weer voor live lessen naar school konden komen, voerde de school het zogeheten ‘toetsmoment’ in.
Dit was een geoormerkt lesuur dat niet per se met een schoolvak was verbonden. Coördinator Suzanne Essers legt uit:
“In het toetsmoment hebben we eerst methode-onafhankelijke toetsen van JIJ! ingepland om zicht te krijgen op de
voortgang van leerlingen bij de kernvakken Engels, Nederlands en rekenen/wiskunde. Daarna kreeg elk vak een
toetsmoment toegewezen. Op deze manier hadden de leerkrachten op de live dag in hun les meer tijd om in te zetten
op de verwerking van de theorie.”
Zo goed en zo kwaad als het ging, bleven ook de vak– en werkgroepen van de school in 2020-2021 in beweging. De
werkgroep Computational Thinking (CT) bracht de eerste lessen van de nieuw ontwikkelde leerlijn in praktijk. De
leerlingen van klas 4 havo en 4 vwo werkten een blokuur per week in groepjes samen aan de CT-maaklessen. Naast
deze lessen vonden er workshops in CT-taal Python plaats in klas 2, 4 vmbo-tl en 5 vwo. Voor de CT-leerlijn heeft de
school samenwerking gezocht met Texas Instruments (TI). De lessen die de CT-werkgroep ontwikkelt, deelt ze met de
TI-Education en in ruil hiervoor heeft de school 16 grafische rekenmachines in bruikleen gekregen.

PROFESSIONALISERING TEAM
Door de wetenschapsredactie
LEIDEN. Schooljaar 2020-2021 startte wat betreft het onderwerp scholing voorbeeldig. De
zogenoemde startstudiedagen aan het begin van het schooljaar kenden twee teamscholingen. De ene ging over SOMtoday en de andere over mentormethode Tumult. De studiedag voor vakgroepen in januari moest plaatsmaken voor afstandslessen.
Naast collectieve scholingen werkt het LKC met een zogenoemde scholingswaaier voor de
individuele scholing. Deze waaier bevat een selectie van cursussen en trainingen uit het
landelijke aanbod die aansluit bij de ontwikkelingen op de locatie. Door de hoge werkdruk is hier in 2020-2021 minder gebruik van gemaakt dan in andere jaren.
De school dacht na het afgelopen schooljaar dat er in 2020-2021 onderhoud aan de opgedane digivaardigheid nodig zou zijn. Niets was minder waar: de boost die corona aan de
digivaardigheid had gegeven, hield onverminderd aan. Drie van de vijf rapportdagen
verliepen via Teams, net als de meeste lessen
in 2020-2021. Ook het contact binnen het
schoolteam verliep digitaal, of het nu ging om
het leerjaaroverleg of de vakgroepvergadering.
Het voornemen om een systeem van LKCklassenmanagement te ontwikkelen is door de
pandemie op een laag pitje geraakt en krijgt de
komende jaren weer de aandacht die het
verdient.

De vakgroep ALFA zocht in 2020-2021 een nieuwe methode Nederlands uit voor de bovenbouw havo en vwo. De
nieuwe methode zet in op taal als communicatiemiddel en integreert daarnaast taal en literatuur. Ideaal voor een
vakgroep die zich richt op leesbevordering en op formuleren en redeneren. De vorderingen van de leerlingen op het
gebied van leesbevordering maakt de vakgroep sinds 2020-2021 zichtbaar in SOMtoday.
De BETA-vakgroep heeft in 2020-2021 nieuwe practica aan de practicumleerlijn toegevoegd en zich georiënteerd op
de ontwikkeling van een practicumlokaal in de buitenlucht: het buitenlokaal. Hierover zal in de volgende editie van
de lkc.next meer te lezen zijn. De vakgroep GAMMA vormde vanwege corona een aantal excursies om naar online
gastlessen. Oud-parlementariërs Kirsten van den Hul en Gerdy Verbeet en Europarlementariër Samira Rafaela konden op deze manier met de leerlingen delen hoe de parlementaire democratie in Nederland en Europa werkt. Verder
heeft de vakgroep in 2020-2021 gezorgd dat er voor elke excursie uit de GAMMA-activiteitenleerlijn een draaiboek
klaarligt.
De vakgroep LGO(-P) heeft in 2020-2021 haar zoektocht afgerond naar een applicatie om de ontwikkeling van leerlingen te volgen wat betreft de leergebied overstijgende (LGO-) vaardigheden. Een geschikte applicatie is niet gevonden en daarom gooit de vakgroep het komend jaar over een andere boeg. Doel is om op basis van LGO-methode
Tumult een portfolio te ontwikkelen waarin de leerlingen niet alleen laten zien in hoeverre ze een vaardigheid beheersen, maar hier ook op reflecteren.

AFSTEMMING SUCCESVOL
LEIDEN. Leerlingen in het speciaal onderwijs hebben een ontwikkelingsperspectiefplan
(OPP). In dit plan stippelt de school met elke leerling en ouders een onderwijsroute uit die
aansluit bij diens zogenoemde ‘belemmerende en bevorderende factoren’. Het percentage
OPP’s dat op het LKC conform verwachting gerealiseerd is, ligt in lijn met de norm van
75% die de Inspectie van het Onderwijs hanteert als het gaat om het onderwerp Resultaten
(OR1). Dat de school in lijn of boven deze 75% uitkomt, past in de trend van de afgelopen
jaren. In de tabel is te zien hoeveel leerlingen van het examencohort zijn uitgestroomd op
het niveau dat de school verwachtte.

In 2020-2021 is ook de zoektocht naar een antwoordmethodiek voor zaakvakken voltooid. De school kwam tot de
slotsom dat de vakinhoud binnen het GAMMA-cluster te divers is om tot een eenduidige methodiek te komen. De
wens om leerlingen goed toe te rusten voor het maken van (examen)opgaven blijft echter bestaan en komt daarom
terug in het schoolplan 2021-2025. Twee projecten die wel de gehoopte output hadden, zijn de werkstukleerlijn en de
XXL-planner. De werkstukleerlijn is in 2020-2021 doorgetrokken van de bovenbouw naar de onderbouw. De XXLplanner volgde de omgekeerde route en zal in 2021-2022 de hoogste klassen bereiken.

SAMEN STERK

INTERNE ORGANISATIE

Door de hoofdredactie

Door de techredactie

LEIDEN. Groepsbijeenkomsten stonden bij uitstek onder druk in 2020-2021. Dit gold voor informatieavonden,
netwerkoverleg en zelfs voor rapportdagen. Teams bleek in sommige situaties een oplossing. Andere keren moest
de school het over een andere boeg gooien. Zo hield directeur Rick van het Maalpad eind oktober niet één informatieavond voor ouders van groep 8, maar vier. De school vroeg ouders om met één vertegenwoordiger per
leerling naar de voorlichting te komen. Naast informatie over het eerste leerjaar, kregen ouders ook een inkijkje in
de beleving van de leerlingen uit klas 1. Filmmaker Jan Stap legde een aantal jaar geleden een schooldag van
leerlingen in klas 1 vast in beeld en geluid. Van het Maalpad vroeg hem om deze leerlingen vier jaar later opnieuw te interviewen en te vragen hoe zij terugkijken op hun schooltijd. Beide korte films zijn vast onderdeel van
de infoavond.

LEIDEN. In 2020-2021 ging een wens van de leerlingenraad in vervulling: zitbankjes op het
voorplein. Harriët Oudshoorn begeleidt de leerlingenraad: “Als je het hebt over de zin van
overleggen en samenwerken, dan is dit een heel mooi tastbaar resultaat. Ik hoop dat de leerlingenraad hierdoor vol vertrouwen een volgend onderwerp oppakt.” Door de lockdowns hebben
de leerlingen nog geen optimaal gebruik kunnen maken van de nieuwe pleininrichting.

Een aantal geplande bijeenkomsten moest de school cancelen, zoals de pilot voor een voorlichting voor leerlingen
die in klas 2 of hoger willen instromen. Daarentegen konden de meeste kennismakingsgesprekken met nieuwe
leerlingen in 2020-2021 wel live doorgaan. “Gelukkig maar,” verzucht orthopedagoog Annemarijn Fortgens, “een
eerste kennismaking via Teams is een heel magere basis als je overstapt van de basisschool naar de middelbare
school. We merkten dat nieuwe leerlingen en hun ouders echt de voorkeur gaven aan live.” Ook de wenmiddag in
juni voor de nieuwe eerstejaars leerlingen kon op de gewone manier doorgaan.
Anders liep het met de jaarlijkse thema-avond over opgroeien en autisme. Die kreeg door de coronamaatregelen
geen editie in 2020-2021. “Erg jammer”, aldus Beatrix de Boer, maatschappelijk werker van de school. Ze bewaart
goede herinneringen aan de thema-avond van 2019-2020. Toen stonden de competenties centraal die leerlingen
nodig hebben om een succesvolle overstap te maken naar het vervolgonderwijs. “Oud -leerlingen hielden
toen ook een presentatie. Uit alle tips die ze gaven aan ouders zijn me twee adviezen bijgebleven: loslaten
en in gesprek blijven. Zeker niet gemakkelijk, maar erg treffend”, constateert De Boer.
Samenwerken doet de school niet alleen met ouders, maar ook met externe organisaties. Het Leo Kannercollege
participeert onder andere in het UNESCO-scholennetwerk. Om het lidmaatschap te vieren heeft een aantal leerlingen in 2020-2021 een promotiefilm gemaakt. Verder streden leerling– en leerkrachtteams online om de eer in
twee UNESCO-kennisquizzen. Tot slot is er vanuit de school een nieuw lemma toegevoegd aan het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland: polderen. Het bijhorende lesconcept Polderen in de klas is op de nationale
Unesco-scholendag in oktober gepresenteerd.

2020-2021 IN GETALLEN

Waar wel driftig gebruik van is gemaakt, is het ‘meeluisteren op afstand’. De school introduceerde deze mogelijkheid voor leerlingen die tijdens de pandemie in quarantaine of isolatie moesten.
Voor alle klaslokalen zijn conferentiemicrofoons aangeschaft zodat de leerlingen thuis de uitleg
en de vragen van hun klasgenoten goed konden horen. Ook schafte de school webcams aan
waarmee aantekeningen op het whiteboard in beeld gebracht konden worden.
Ook goed gebruikt zijn de bruikleenlaptops voor het schoolteam. Aanleiding voor de aanschaf
van de laptops had gek genoeg niks met corona te maken. De devices zijn bekostigd vanuit het
ingehouden salaris bij de onderwijsstakingsdagen van 2018-2019 en 2019-2020.
De afstandslessen van 2020-2021 heeft de school aangegrepen om voor elke leerling een map in
Sharepoint te maken waarin de leerlingen en de leerkrachten kunnen samenwerken aan bijvoorbeeld boekverslagen of werkstukken. Voor corona gebeurde dit op devices in het klaslokaal of
via e-mail. “De nieuwe structuur is een stuk minder omslachtig”, legt mentor Kaj Labrie uit. “De
map blijft gedurende de hele schoolloopbaan met de leerling meegaan. Alle belangrijke documenten van een leerling zijn op die manier overzichtelijk op één plek en altijd beschikbaar.”
Tot slot voltooide de school in 2020-2021 de laatste fase van de datamigratie naar leerlingvolgsysteem SOMtoday. Het laatste onderdeel betrof de zogenoemde ‘leerlingkaart’. Op de leerlingkaart neemt de school bijvoorbeeld op hoe een leerling zijn woordenschat Engels gaat uitbreiden
en of een leerling gebruik maakt van spraaksynthese-applicatie Kurzweil. De mentoren bereiden
de leerlingenkaarten met de orthopedagoog en onderwijskundig belegeider voor in de leerlingbesprekingen en bespreken de voorstellen met leerlingen en ouders tijdens het rapportgesprek.

