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NIEUWSBRIEF 11 maart 2021
Informatie bestemd voor leerlingen
School open
De school is sinds anderhalve week ook open voor alle niet-examenleerlingen. Voor
iedereen geldt de 1,5 meterregel en het lijkt erop dat die regel voorlopig zo blijft
(misschien wel tot de meivakantie).
Nu kom je een dag per week naar school. Willen we het huidige rooster zo houden of
gaan we naar een ander rooster met ook vaklessen op school? Deze week
overleggen we met de leerlingenraad, het ouderteam en natuurlijk met alle docenten.
Als er een nieuw rooster komt, moet dat eerst gemaakt worden. Het gaat dan
waarschijnlijk in op maandag 22 maart. Wordt vervolgd.

Toetsweek 3 niet-examenklassen
Toetsweek 3 voor de niet-examenklassen (12 t/m 16 april) gaat door. De toetsen
worden allemaal op school afgenomen. Het kan zijn dat we de toetsweek iets moeten
verlengen om alle toetsen veilig, op 1,5 meter, af te kunnen nemen.

Update besmettingen
Afgelopen week is een leerling van 2V positief getest op het coronavirus.

Donderdag 18 maart – eindexamenklassen
Op donderdag 18 maart, de dag voor TWW3 van de eindexamenklassen, zijn het 6e,
7e en 8e lesuur geen verplichte lessen voor de eindexamenklassen.

Informatie gewijzigd Centraal Eindexamen 4M
Op woensdagavond 10 maart waren veel ouders en leerlingen aanwezig bij de online
informatieavond over het gewijzigd Centraal Eindexamen van 4M. In de bijlages vind
je de powerpoint van die avond en extra informatie.

Informatie gewijzigd Centraal Eindexamen 5H en 6V
Op dinsdagavond 9 maart waren veel ouders en leerlingen aanwezig bij de online
informatieavond over het gewijzigd Centraal Eindexamen van 5H en 6V. In de
bijlages vind je de powerpoint van die avond en extra informatie.
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Informatie bestemd voor ouder(s)/verzorger(s)
School open
Sinds 1 maart is de school open voor alle leerlingen, waarbij de leerlingen 1,5 meter
afstand naar elkaar en naar het personeel moeten houden. Deze nieuwe situatie
zorgde voor nieuwe dilemma’s. We hebben bij ons personeel, bij leerlingen en bij
ouders zoveel mogelijk informatie opgehaald om de best mogelijke keuzes te maken.
We realiseren ons terdege dat er geen een juiste keuze bestaat. Sommige leerlingen
vinden het onderwijs op afstand prettiger dan het onderwijs op school, zitten nu beter
in hun vel en zien dat in hun prestaties terug. Voor andere leerlingen geldt het
omgekeerde, zij hebben de interactie in de klas nodig om gemotiveerd te blijven en
de vele uren thuis achter het scherm is niet goed voor hun welbevinden en
prestaties.
We hebben vervolgens besloten om in eerste instantie de focus te leggen op het
sociale aspect op de schooldag van de leerlingen. De vaklessen zijn online gebleven,
zodat deze in elk geval aan de hele klas tegelijk aangeboden kunnen worden.
Na de persconferentie van maandag 8 maart blijkt de anderhalvemeterregel
voorlopig te blijven bestaan. We evalueren nu de bestaande situatie en halen op om
de keuzes bij te stellen. Het gesprek gaat bijvoorbeeld over vaklessen op school en
wordt deze dagen gevoerd met de leerlingenraad, het ouderteam, de
medezeggenschapsraad en met de docenten. Nieuwe keuzes vragen weer de
nodige organisatie, waarvoor we een aantal dagen nodig hebben. Het doel is om met
ingang van maandag 22 maart een nieuw rooster te hebben, dat geldt tot toetsweek
3 (start 12 april).
We hebben ook contact met externe locaties, die we willen inzetten om er toetsen af
te nemen.

Overgangsregeling (herhaalde mededeling)
We gaan kijken op welke wijze we de overgang gaan bepalen. Gezien alle onrust in
dit lopende schooljaar is het niet reëel om vast te houden aan onze strakke
overgangsnormen. Zodra er meer duidelijkheid is, volgt nadere informatie.
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Jaarplanner
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15 mrt
16 mrt
17 mrt
18 mrt
19 mrt

Hele dag

Examenleerlingen

PWW3

Zie rooster
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23 mrt
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24 mrt
25 mrt
26 mrt

Hele dag
Hele dag
Hele dag
Hele dag
Hele dag
Hele dag
Hele dag

Examenleerlingen
Examenleerlingen
4 havo leerlingen
Examenleerlingen
5 VWO leerlingen
Examenleerlingen
Examenleerlingen

PWW3
PWW3
PWS dag
PWW3
PWS dag
PWW3
PWW3

Zie rooster
Zie rooster
Zie rooster
Zie rooster
Zie rooster
Zie rooster
Zie rooster

HOUD MOED EN BLIJF GEZOND
Met vriendelijke groet,
Alice Geerdink – conrector mavo – brugklas m/h
Ellen van der Straaten – conrector h/v onderbouw
Leonne Keulen – conrector h/v bovenbouw
Lisette Verstegen – waarnemend rector
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