
 

           Oudernieuwsbrief nr. 6,  Februari 2021 

 

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

 

VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN) 

  

 11 maart  : Online Ouder-leerling-mentorgesprekken klas 1, 2 en 3 (aanmelden vanaf 2 maart).  

 15 maart  : Online informatieavond pakketkeuze ouders/leerlingen klas 1 (aanvang 19:30 uur) 

 16 maart   : Online informatieavond pakketkeuze ouders/leerlingen klas 3 (aanvang 19:30 uur) 

 17 maart  : Online informatieavond pakketkeuze ouders/leerlingen klas 2 (aanvang 19:30 uur) 

 23 maart  : Studiedag (alle leerlingen zijn die dag lesvrij) 

 2 t/m 5 april : Pasen 
 

ONDERWIJS  

  

Onderwijs na de voorjaarsvakantie !? 

 De verwachting is dat we tijdens de beoogde persconferentie op 23 februari meer te horen krijgen over wat 
kan en wat mag in het voortgezet onderwijs vanaf 1 maart. We hebben inmiddels twee scenario’s klaar 
liggen, zodat we snel kunnen schakelen en u (en de leerlingen) tijdig kunnen informeren.                 
(We verwachten sowieso niet dat de scholen, zonder restricties, weer volledig open zullen gaan).  

Wat we op dit moment wel weten is dat er per 1 maart een nieuw rooster van kracht is. Dit wordt ingelezen in 

Magister. Magister blijft dus leidend! Ook hebben we besloten om de lestijden aan te passen vanaf 1 maart. 

De lessen duren dan 50 minuten in plaats van 70 minuten. Hiermee willen we de online belasting voor de 

leerlingen reduceren en willen we tijd creëren om in de middag gecoördineerde toetsen af te kunnen nemen. 

U ontvangt van ons via Magistermail (vermoedelijk op 25 februari) hierover een uitgebreid schrijven met 

meer informatie per leerlaag en ook een overzicht van de aangepaste lestijden.  

 

Update t.a.v. de examens 

 Vrijdag 12 februari kregen we van minister Slob meer informatie over de 
centrale examens in 2021. Er was al besloten dat er dit jaar drie tijdvakken 
zijn in plaats van twee. De leerlingen kunnen, indien dat echt nodig is, 
gespreid examen doen. Ook krijgen de examenkandidaten een extra 
herkansingsmogelijkheid (twee in plaats van één). Deze herkansingen 
kunnen zowel in tijdvak 2 als in tijdvak 3 afgenomen worden. Tijdvak 1 is van 
17 mei t/m 28 mei; uitslag 10 juni. Tijdvak 2 is van 14 t/m 25 juni; uitslag 2 juli. 
Tijdvak 3 is van 6 t/m 9 juli; uitslag 15 juli.   
Als extra maatregel, om de slaagkans te vergroten, werd aangekondigd dat de kandidaten één vak buiten 

beschouwing mogen laten. Dat vak telt dan niet mee bij de zak-slaagregeling. Dit vak mag niet het vak 

Nederlands zijn, dat wordt gezien als een kernvak. Let op, het behaalde cijfer dat je haalt voor het vak dat je 

buiten beschouwing laat, komt wel op je cijferlijst. De optie om een vak (niet zijnde Nederlands) buiten 

beschouwing te houden kan pas ingezet worden nadat er een compleet examen is afgelegd. Wij adviseren 

dan ook dringend om deze optie te zien als een escapemogelijkheid die je achteraf benut en niet als eentje 

waar je nu al op anticipeert. Oftewel, blijf voor alle vakken gemotiveerd en ga daarbij voor de hoogst 

mogelijke score. 
(Zodra de nieuwe examenregeling helemaal is uitgewerkt en door het ministerie gepubliceerd is, zullen wij deze met u delen). 

 

Informatieavond over pakketkeuze in de verschillende leerlagen 

 Op de TooropMavo kennen we een gefaseerde pakketkeuze. Dat wil zeggen dat de leerlingen zowel aan het 
einde van leerjaar 1, 2 en 3 vakken kunnen kiezen waarmee zij doorgaan en één of twee vakken kunnen 
laten vallen. Op basis van interesse, ambitie en kunde ontstaat er in leerjaar 4 een examenpakket van 6 of 7 
vakken. Omdat een gemaakte keuze in klas 1 of 2 gevolgen heeft voor de keuze van het uiteindelijke 
examenpakket, is het belangrijk dat we u en uw zoon/dochter hierover goed informeren. Daarom is er voor 
elke leerlaag een online informatieavond. (Klas 1 op 15 maart, klas 2 op 17 maart en klas 3 op 16 maart). 
Deze avonden beginnen om 19:30 uur. De presentatie komt na afloop op onze website te staan. De mentor 
en onze LOB-coördinator, mevrouw Pasman, kunnen extra begeleiding bieden bij het keuzetraject. 



 

Wat gebeurde er nog meer deze maand…. 

 

<- 

Een fotowedstrijd 

 

   En een presentatie bij  

  Theater. Kruip in de  

  huid van een president  

                                 ->  

 

Vanuit de Klankbordgroep 

 Afgelopen dinsdag vond het tweede overleg van de klankbordgroep plaats. We hebben vooral terug- en 
vooruitgekeken naar de organisatie en de invulling van ons onderwijs gedurende de lockdown. Er waren 
wisselende en herkenbare geluiden te horen. Wat voor de één fijn is, is voor de ander soms minder prettig. 
Duidelijk werd wel dat een vaste opbouw/indeling van de les wenselijk is. Aanvullend werd aangegeven dat 
het warme contact met de leerlingen erg wordt gewaardeerd. Het kaartje met Valentijnsdag was daar een 
mooi voorbeeld van. Verder was iedereen het erover eens dat, indien mogelijk, een afsluitende jaaractiviteit 
per leerlaag of per mentorgroep erg leuk zou zijn. Ook de leerlingenraad gaat zich nog inzetten voor een 
leuke sfeeractie. Tot slot werd nog geopperd om de ‘hulplijn’ richting school onder de aandacht te brengen. 
Leerlingen, waarvan door alle omstandigheden het welzijn onder druk komt te staan, kunnen altijd 
aankloppen bij de mentor. Ook voor ouder(s)/verzorger(s) die zich zorgen maken over het welzijn van hun 
zoon/dochter is de mentor het eerste aanspreekpunt. De mentor kan de hulpvraag of ondersteuningsvraag, 
indien nodig, doorspelen naar het schoolondersteuningsteam (SOT). 

 

ORGANISATIE  

  

Nieuw rooster voor alle leerlagen en jaarcijfers voor klas 1 en 2 

 Zoals al eerder vermeld in deze nieuwsbrief starten we maandag 1 maart met een nieuw rooster. Ons 
jaarrooster voor klas 1, 2 en 3 is ingedeeld in twee perioden en 1 maart start de tweede periode. (Voor 
sommige leerlingen betekent dit dat ze een vak één uur meer in de week hebben en een ander vak één uur 
minder. Een enkele keer komt er ook een docentwissel voor.  

 In een informatiebrief hebben we u eerder op de hoogte gesteld dat we dit schooljaar in klas 1 en 2 gaan 
werken met één voortschrijdend jaarcijfer in plaats van twee periodecijfers. Op deze manier ontstaat er een 
evenwichtiger beeld van de studievoortgang en voorkomen we een opeenhoping van toetsen. De vaksecties 
zullen de jaarplanning (PTO) op basis van deze wijziging aanpassen.  
 

Online Ouder-leerling-mentorgesprekken klas 1, 2 en 3 (11 maart) 

 Op donderdag 11 maart vinden de O-L-M-gesprekken online plaats. Gezien alle omstandigheden en met het 
oog op volgend jaar, is het een belangrijk moment om met elkaar in gesprek te gaan. U kunt vanaf 2 maart 
een gesprek inplannen met de mentor van uw zoon/dochter. U ontvangt hiervoor een e-mail van 
‘Oudergesprek’ waarmee u zich aan kunt melden. De mentor stuurt u vervolgens een uitnodiging voor een 
overleg in MS-Teams. Een Ouder-leerling-mentorgesprek duurt maximaal 15 minuten. Het is gebruikelijk dat 
de leerling het gesprek opent met een hulpvraag en dat hij/zij het gesprek afsluit met een samenvatting van 
de gemaakte afspraken. 

 

PERSONEEL en LEERLINGEN  

  

Personeel 

 Het herstel van de heer Rijnders verloopt voorspoedig. Vanaf 1 maart zal hij zijn 3e klas Duits weer 
oppakken en geeft hij weer invulling aan zijn rol als mentor van 4A. De overige klassen (Engels klas 3 en 
Engels klas 2) zal hij gefaseerd voor zijn rekening nemen.  

 

Leerlingen  

 In een periode waarin op sociaal vlak veel gemist moet worden en waarin het afstandsonderwijs veel extra 
inspanning vraagt, verdient iedereen een compliment. Wij zien dat iedereen zijn of haar best doet, maar we 
ervaren ook dat de rek er soms een beetje uit is. En……als je dan naar school mag komen, is het vaak ook 
nog om een toets te maken. Het schoolexamenprogramma in leerjaar 3 en 4 loopt namelijk gewoon door. 
Bewonderenswaardig hoe gedisciplineerd de leerlingen zich hebben opgesteld tijdens deze toetsperiode.  

 

Martin van Zanten  

 


