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NIEUWSBRIEF 12 FEBRUARI 2021
Informatie bestemd voor leerlingen
Kerstwens 2020
Het heeft even geduurd, maar de winnende kerstwensen zijn bekend. De voorzitter
van de leerlingenraad, Manoek van Ooijen, heeft een onderbouw- en een
bovenbouwwens getrokken:
- klas 1HAc gunt medewerkers en bewoners van zorgcentrum Symfonie een
luxe maaltijd.
- klas 4He: een financiële bijdrage om Freerunpark Gennep te realiseren.
Beide klassen zijn vandaag tijdens een online les geïnformeerd dat hun wens in
vervulling kan gaan.

Online programma voorjaarsvakantie vanuit jongerenwerk
In de bijlage vind je het online programma voor de jeugd: Stay home but not alone.

Centraal Eindexamen 2021
Bij het versturen van deze nieuwsbrief komt het bericht binnen dat minister Slob
vandaag bekend heeft gemaakt dat het Centraal Eindexamen definitief doorgaat. Op
de website van de Rijksoverheid staat:
Behalve twee herkansingen en een extra tijdvak waardoor leerlingen hun examens
kunnen spreiden, kunnen leerlingen straks één vak niet mee laten tellen. Dat mag
geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde.
We gaan uitzoeken wat dit precies betekent en komen er na de voorjaarsvakantie op
terug.

Positief getest
De afgelopen anderhalve week hebben we bericht ontvangen van een positief
geteste leerling (4M).

Vervanging docent economie
De vervanging voor de klassen en clusters van dhr. Koen Hermers is geregeld.
Na de voorjaarsvakantie worden de eindexamenklassen opgevangen door dhr. Loek
Vullings en dhr. Sjoerd Nijenhuis. Voor de overige klassen zijn dhr. Jeen Schiks en
dhr. Thijs Nienhuis de vervangers.
Klas 3mb van dhr. Sjoerd Nijenhuis wordt overgenomen door mevr. Marloes
Kouwenberg. Zie ook Magister.
Leonne Keulen, conrector
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Informatie bestemd voor ouder(s)/verzorger(s)
Vakdocentenavonden 2 en 3 maart
Op dinsdag 2 en woensdag 3 maart staan van 15.30 tot 21.15 uur de
vakdocentenavonden gepland. Deze gesprekken zullen dit jaar via Zoom
plaatsvinden. Tijdens deze avonden kunt u in gesprek gaan met maximaal 2
vakdocenten van uw zoon/dochter.
Op maandag 22 februari ontvangt u een mail met instructie. Het inschrijven voor
gesprekken op deze avonden kan tot en met donderdag 25 februari. Uiterlijk
maandag 1 maart ontvangt u een bevestigingsmail en via magister het overzicht van
uw gesprekken. Via de docent ontvangt u de juiste zoomlink.

Sociale vaardigheidstraining en faalangsttraining brugklas
In november is bij de brugklasleerlingen een sociaal-emotionele vragenlijst
afgenomen. Op basis van de uitkomsten van de vragenlijst zijn enkele leerlingen
geselecteerd om deel te nemen aan een training op het gebied van sociale
vaardigheid of faalangst. In principe zouden deze trainingen van start gaan bij
aanvang van periode 3.
Gezien de Corona maatregelen en de huidige lockdown is het niet mogelijk om nu te
starten met deze trainingen. De inhoud van de trainingen is namelijk vooral gericht op
interactief werken en oefenen met opdrachten waarin samenwerking tussen
leerlingen belangrijk is. De training is dus niet geschikt om online te geven.
We hopen dat we de training aan kunnen bieden in periode 4. Verdere communicatie
hierover volgt te zijner tijd.
Linda Sprunken, Ondersteuningscoördinator

Volgende pagina: jaarplanner
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Jaarplanner
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Week 9
Ma

1 mrt

Di

2 mrt

2 mrt
Wo

3 mrt

3 mrt
Do
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Leerlingen klas
2m, 3m, 3h, 3v
en 4v
Ouders
Ouders
I.v.m. groepsbesprekingen
kunnen de 7e, 8e en 9e
lesuren komen te vervallen.

Inschrijven
vakdocentenavonden

Online

Inschrijven
vakdocentenavonden

Online

Vakdocenten avond

Online

Vakdocenten avond

Online

Online
Online

Leerlingen

Ouders
I.v.m. groepsbesprekingen
kunnen de 7e, 8e en 9e
lesuren komen te vervallen.

Leerlingen

I.v.m. groepsbesprekingen
kunnen de 7e, 8e en 9e
lesuren komen te vervallen.
I.v.m. vakdocenten avond
kunnen de 7e, 8e en 9e
lesuren komen te vervallen
15.30 – 21.15 uur

Leerlingen

I.v.m. vakdocenten avond
kunnen 7e, 8e en 9e
lesuren komen te vervallen
15.30 – 21.15 uur

Online

Leerlingen

Ouders
I.v.m. groepsbesprekingen
kunnen de 7e, 8e en 9e
lesuren komen te vervallen.

Uiterlijke inleverdatum +
invoeren voorlopige
profiel/stream keuze.
Inschrijven
vakdocentenavonden
Inschrijven
vakdocentenavonden

Leerlingen

Ouders en
leerlingen
Leerlingen

Ouders en
leerlingen

4 mrt
5 mrt
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