Nummer 8, april 2020
Hierbij ontvangt u de achtste oudernieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020.
Deze brief staat nog steeds in het teken van het coronavirus en alle effecten die het heeft op
het onderwijs en onze schoolorganisatie.
VOORUITBLIK KOMENDE MAANDEN
5 mei
6 t/m 20 mei
20 mei
21 – 22 mei
1 juni
4 juni
16 en 18 juni
23 juni
30 juni

: Bevrijdingsdag
: SE ronde 3 voor leerjaar 4
: nieuwe informatie van Dhr. Rutte over invulling rest schooljaar
: Hemelvaart
: 2e Pinksterdag
: Landelijke vlag-dag voor de geslaagde examenkandidaten
: Resultaatverbeteringstoetsen examenkandidaten
: Einduitslag na resultaatverbeteringstoetsen
: Diploma-uitreiking

ONDERWIJS
Onderwijs op afstand
2019-2020 is een raar jaar geworden. Zoveel mogelijk thuis blijven, lokalen zonder leerlingen en ook
zonder docenten. Het heeft wel een boost gegeven aan het digitale onderwijs. We werken er met alle
docenten hard aan het online lesgeven zo goed mogelijk te laten verlopen. We horen dat er lessen
gegeven worden met veel leuke opdrachten waar de leerlingen veel van leren. Voorlopig zullen we het
huidige rooster van de online lessen blijven doorzetten.
Buigen over de overgang/bevorderingen
Ook de overgangsvergadering (en de bevorderingsnorm) komt al weer in beeld. We zijn bezig een
goede modus te bedenken om de overgang dit jaar zo helder mogelijk te laten verlopen.
Na 1 juni
We beraden ons over hoe we het onderwijs vorm kunnen/mogen gaan geven na 1 juni. Veel is
afhankelijk van wat er 20 mei (of eerder) gezegd gaat worden.
Vragenuurtjes voorafgaande aan SE 3, leerjaar 4
Om er voor te zorgen dat de examenkandidaten met vertrouwen aan elk SE kunnen beginnen,
organiseren we net als bij het CE een vragenuurtje voor elk vak. Deze zijn ingeroosterd vlak voor het
betreffende SE en leerlingen kunnen daar hun laatste vragen stellen. De vragenuurtjes zijn niet
verplicht, maar hebben wel een vaststaande aanvangstijd. Natuurlijk zijn deze vragenuurtjes dit
schooljaar online. Er is een overzicht van deze vragenuurtjes opgenomen in het SE-rooster. We gaan
er van uit dat alle leerlingen hier goed gebruik van zullen maken! Het SE is een stuk belangrijker nu er
dit jaar geen CE zal zijn.

ORGANISATIE
Opbrengsten resultaten 2020
In maart ontvingen wij een overzicht van ‘onze’
onderwijsresultaten. Eigenlijk staan daarbij 4
indicatoren centraal: De onderwijspositie na leerjaar 2
ten opzicht van het advies van de basisschool, de
onderbouwsnelheid, het bovenbouwsucces en de
examencijfers. Ze staan hiernaast verkleind
afgebeeld. Het paarse liggende streepje is de norm,
de groene balkjes onze scores. Duidelijk is dat we op
alle 4 de indicatoren ruim boven de norm zitten.
Oudertevredenheidsonderzoek
In de laatste twee weken van februari hebben we,
digitaal, een tevredenheidsonderzoek onder de
ouders van onze leerlingen afgenomen. Het onderzoek is door 204 ouders ingevuld. De overall score
is een 8,3. Bijzondere hoge scores werden gehaald bij: ik zou deze school aanraden bij anderen (9,3),
de school houdt mij goed op de hoogte (9,1), ik ben tevreden over de mentor (8,9), de school biedt
onderwijs op het juiste niveau en mijn kind gaat met plezier naar school (8,5)!!. Een verbetering is
mogelijk bij: de school bereidt mijn kind goed voor op de toekomst (7,4) en de school zorgt dat mijn
kind geïnteresseerd is in de lesstof (6,9). We zijn blij met de goede scores en zullen
zeker gaan werken aan de onderdelen die nog beter kunnen.
Vakantieplanning 2020-2021
Start schooljaar ’20-‘21
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie (incl. hemelvaart)
Pinsteren
Zomervakantie

maandag 31 augustus 2020
zaterdag 17 oktober t/m zondag 25 oktober 2020
zaterdag 19 december 2020 - zondag 3 januari 2021
zaterdag 20 februari - zondag 28 februari 2021
Vrijdag 2 april - maandag 5 april 2021
Dinsdag 27 april 2021
zaterdag 1 mei - zondag 3 mei 2021
maandag 24 mei 2021
zaterdag 17 juli - zondag 29 augustus 2021

PERSONEEL en leerlingen
Personeel
De heer Van Zanten was helaas de eerste dag van de meivakantie betrokken bij een ernstig
fietsongeluk. Hij heeft daarbij meerdere ribben gebroken en ook het schouderblad kent een aantal
breuken. Na een aantal dagen in het ziekenhuis te hebben doorgebracht, werkt hij nu thuis hard aan
zijn herstel. Hij zal vermoedelijk nog wel enige tijd uit de running zijn.
Leerlingen
Ook deze maand gaan de complimenten naar al onze leerlingen die ons, ook bij het ‘Onderwijs op
Afstand’ positief blijven verrassen. Om 8:20 uur wordt er al druk ingelogd voor de online-lessen en
wordt er, soms nog in pyjama of vanuit bed, goed meegedaan. Daarnaast worden de opdrachten
(overwegend) goed gemaakt en zijn de docenten regelmatig onder de indruk van de digitale, creativiteit
van onze leerlingen. Chapeau dus!!!!
Marijke de Nekker

