
 

             Oudernieuwsbrief nr. 3, november 2020 

 

Hierbij ontvangt u de derde oudernieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021.  

 

VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN) 

  

 4 december : Verkort lesrooster (= minirooster). Helaas geen Sinterklaasviering dit jaar. 

 8 december : Verkort lesrooster i.v.m. studiemiddag 

 8 december : Ouder-leerling-mentorgesprekken voor klas 4 (30 nov. ontvangt u per e-mail bericht om 
in te schrijven). 

 17 december : Gewone, reguliere lesdag. Helaas geen Social X-mas dit jaar. 

 18 december : Inhaaldag voor alle leerlagen 

 19 dec. t/m 3 jan. : Kerstvakantie 

 19 januari  : Ouder-leerling-docentgesprekken (7 januari ontvangt u per e-mail bericht om 
in te schrijven). 

 

ONDERWIJS  

  

Helaas ……….  

 Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, schrappen we dit jaar alle Sinterklaas- en Kerstactiviteiten. Dit gaat 
ons oprecht aan het hart. Deze activiteiten zorgen namelijk voor een extra dimensie in het onderwijs. 
Gezellig samen zijn, het vieren van een galafeest en je gezamenlijk inzetten voor een goed doel, draagt bij 
aan de sfeer in de school, het oog hebben voor elkaar en het ontwikkelen van andere vaardigheden. We 
conformeren ons echter aan het dringende advies van het OMT (outbreak management team) om 
gedurende de coronaperiode geen overige activiteiten te organiseren. Natuurlijk onderzoeken we of 
sommige activiteiten te verplaatsen zijn. Een variant van Social X-mas is wellicht in het voorjaar mogelijk. En 
natuurlijk proberen we via sfeeracties (het aankleden van de kantine, het draaien van kerstmuziek en andere 
initiatieven) toch iets extra’s te doen in deze bijzondere tijd. We hopen op uw begrip in deze.  

 

Enkele leuke lesactiviteiten 

 Dansles tijdens LO, het maken van een geïllustreerd verhaal en mountainbiken bij Sport Plus.  

 

Nieuwe leerroute met Technologie & Toepassing  

 Vanaf 2024 moet de Theoretische Leerweg een praktijkgericht programma (leerroute met een 
schoolexamen) aanbieden. Met die ontwikkeling wordt de GL en TL samengevoegd. De T&T-route 
(Technologie & Toepassing) kan zo’n praktijkgericht programma zijn. In september hebben wij bij het 
Ministerie van OCW een subsidieaanvraag gedaan om een pilotschool te mogen worden voor deze 
leerroute. Woensdag 11 november ontvingen wij het positieve bericht dat ons plan is goedgekeurd en dat we 
tot een zeer select groepje scholen behoren die hiermee mag starten. De toekenning betekent ook dat we dit 
jaar al starten met de voorbereiding. Er moet een Tech-Lab/Challenge-Lab of (?) komen. Het vak T&T wordt 
volgend schooljaar al een keuzevak in klas 3. De daarop volgende jaren groeit het dan uit naar een verplicht 
vak in de bovenbouw. Ons sterk creatieve profiel, in combinatie met T&T en de ontwikkeling van het 
vaardigheden-portfolio geeft de koers aan naar toekomstbestendig onderwijs. Iets waar we best trots op zijn. 

 

‘Z’ (Ziek) of ‘Q’ (Quarantaine) - melding 

 Als een leerling wordt ‘ziek’ gemeld, betekent dit dat hij of zij ook niet in staat is om de lessen online te 
volgen. Indien een leerling thuis blijft, uit voorzorg conform de coronamaatregelen, dan gaat het om een ‘Q’-
melding. Deze leerlingen worden door de docent uitgenodigd om de les online te volgen. Het volgen van 
deze online lessen voorkomt achterstanden en deelname aan deze lessen is voor deze leerlingen ook 
verplicht. U kunt bij de receptie ook een wijziging van de melding doorgeven indien de situatie veranderd.  



 

Woorden van de week ‘nieuwe’ stijl 

 Iedere week selecteert de sectie Nederlands vijf schooltaalwoorden; zo staat er iedere dag één woord 
centraal. Het verzoek aan de docenten is om dit woord tijdens de les terug te laten komen. Het woord van de 
dag treft u ook aan op het dagrooster, zodat u ook thuis dit woord kunt gebruiken. De bedoeling is om de 
woordenschat bij de leerlingen te vergroten. Leerlingen met een rijke woordenschat zijn namelijk, volgens 
diverse onderzoeken, succesvoller op school.    

 

Vanuit de klankbordgroep 

 Dinsdagavond 17 november was het eerste overleg van de klankbordgroep. Dat deden we vanwege alle 
richtlijnen ook voor het eerst in Teams. Met 7 ouders, 2 leerlingen en 3 collega’s ging dat eigenlijk best goed. 
Hoewel je ook hierbij het echte, persoonlijke contact mist. Een groot compliment voor Luca (klas 3) en Nour 
(klas 1) die prima meededen. We hebben het gehad over uiteenlopende onderwerpen zoals: de start van het 
schooljaar, de investeringsbegroting, de ouderbijdrage en de onderwijskundige ontwikkelingen (T&T-route, 
Blended learning en vaardighedenportfolio). Natuurlijk ging het ook veel over Corona en hoe wij daar met 
elkaar mee omgaan. Fijn om te horen dat zowel de ouders als de leerlingen hier tevreden over zijn. 
Natuurlijk gaat er soms ook (technisch) iets mis, maar overwegend doen we het met elkaar echt netjes. 

 

Cito-toetsen in klas 1 en 2 

 In september zijn de Cito-toetsen afgenomen bij klas 1 en 2. Inmiddels zijn de uitslagen binnen en hebben de 
leerlingen hun persoonlijke scorekaart mee naar huis gekregen. De remedial teachers zijn bezig de uitslagen 
met de mentoren te bespreken, zodat er een goed ondersteunend advies komt. De adviezen kunnen zijn: 
deelname aan de leesgroep, het bezoeken van de studiebegeleidingsklas of remedial teaching. De brieven 
met de adviezen worden in de eerste week van december via de mail verstuurd. 

 

ORGANISATIE  

  

Inhaaldag 18 december 

 Vrijdag 18 december is er een inhaaldag. Leerlingen die nog een toets moeten inhalen of nog een werkstuk 
moeten inleveren, krijgen een uitnodiging om deze dag de achterstand weg te werken. Leerlingen die 
helemaal bij zijn, hebben een ‘bonus dag’, waardoor de vakantie één dag eerder begint.   

 

Ouder-leerling-mentorgesprekken klas 4 (8 december) 

 Deze vinden online plaats via Teams. Op 30 november ontvangt u een e-mail van ‘Oudergesprek’, waarin 
staat hoe u zich in kunt schrijven en een geschikt moment kunt kiezen. Daarna ontvangt u de uitnodiging 
voor het gesprek in Teams. Natuurlijk is uw zoon/dochter ook bij dit online-gesprek aanwezig.  
 

Ouder-leerling-docentgesprekken klas 1 t/m 4 (19 januari 2021) 

 Op dinsdag 19 januari vinden de ouder-leerling-docentgesprekken plaats. U kunt vanaf 7 januari twee 
gesprekken aanvragen voor een gesprek met een vakdocent. U ontvangt hiervoor eveneens een e-mail van 
‘Oudergesprek’. Ook deze gesprekken zullen vermoedelijk online plaatsvinden via Teams. De leerling opent 
het gesprek met zijn of haar hulpvraag en de leerling vat het gesprek aan het einde samen. Een ouder-
leerling-docentgesprek duurt 10 minuten.   

 

PERSONEEL en LEERLINGEN  

  

Personeel 

 Geen jubilarissen of mutaties deze maand. Fijn dat we zolang ‘in de vaste opstelling’ kunnen spelen. 
 

Leerlingen  

 De leerlingenraad is van start gegaan en is gelijk in actie gekomen.  
Zij denken mee over ons onderwijs en over de organisatie daarvan. 

Daarnaast denken ze natuurlijk ook mee over de ‘leuke’ dingen in de 

school. Wat kunnen we wel doen nu Sinterklaas en Kerst niet gevierd 

worden? Die inbreng kunnen we goed gebruiken. Daarnaast zijn er 

ook altijd twee leerlingen vanuit de leerlingenraad vertegenwoordigd 

bij het overleg met de klankbordgroep. Super stoer als je daar, in 

het bijzijn van alleen maar volwassenen, je mening netjes weet te 

verwoorden. De complimenten zijn deze maand dus voor de 

leerlingenraad. 

           

Martin van Zanten  

 


