NIEUWSBRIEF XIII
Bericht van de schoolleiding
School volledig open vanaf 7 juni
Vanaf 7 juni gaat de school weer volledig open. Leerlingen in de onder- en bovenbouw kunnen dan weer elke
dag naar school. Een grote opluchting voor de meeste leerlingen en medewerkers. De laatste lootjes gaan nu
echt beginnen. Het is nog maar een paar weken tot aan de toetsweek. En daarna staat de vakantie voor de deur.
Het rooster blijft ongewijzigd. Op hier en daar een lokaalwijziging na. De lessen gaan weer van start als
vanouds. Het is wel belangrijk dat leerlingen in alle enthousiasme goed blijven denken om elkaars gezondheid
en die van de medewerkers. Dat betekent dat we afstandhouden tot medewerkers, mondkapjes ophouden in de
gang en tweemaal per week testen. Testen is vrijwillig maar wel belangrijk in deze fase. Wees ervan bewust dat
sommige medewerkers zich onveilig nu de school weer volledig open gaat. Houd rekening met hen.
De examenleerlingen hebben een moment van welverdiende rust. De eerste reeks examens zit erop. Ieder jaar is
de examenperiode een spanende tijd. Dit jaar helemaal. Nu begint het grote wachten. Dat grote wachten. Tien
juni is de uitslag van het eerste tijdvak. Voor veel leerlingen zal de vlag dan al uit kunnen. Een aantal leerlingen
heeft examens gepland in het tweede tijdvak. Dat begint op 14 juni. Ik duim voor iedereen.
Daan van Bree
rector

Nieuwe examens DELF
Deze week waren er weer drie enthousiaste leerlingen die hun Delf B1 examen doen.
Dorine Dijksman en Noor van Geenen uit de 4e en Dmytro Mistiukevych uit klas 3. Hiermee versnellen
zij deels het standaard curriculum bij Frans.
Op woensdag hebben zij luister-, lees-, en schrijfvaardigheid gedaan op school. Aanstaande zaterdag
worden zij verwacht voor het mondelinge examen in Rotterdam.
Bon courage 😉😉

NIEUWS UIT DE MEDIATHEEK
Beste leerling,
Op woensdag 23 juni 2021 start de mediatheek met de vakantie-uitleen.
Je kunt 5 boeken lenen tot woensdag 1 september 2021.
Dit mag alleen als alle boeken die je dit jaar geleend hebt, ingeleverd zijn en je geen openstaande
boetes meer hebt staan.
We hopen dat jullie er veel gebruik van gaan maken.
Hoe eerder je komt, hoe meer keus er is.

Wandelen met de decaan
Toen we verleden jaar met allerlei beperkende maatregelen te maken kregen bleken veel van mijn
werkzaamheden als decaan, zoals voorlichtingen aan ouders en leerlingen, niet door te kunnen gaan.
Gelukkig kon bijna alles opgelost worden met Teams en online presentaties.
Maar leuk was het niet.
Mijn jaarlijkse persoonlijke gesprekken met de 5e en 6e klassers wilde ik niet online doen en in mijn
kleine kamertje valt nauwelijks anderhalve meter afstand te bewaren. Nog los van de aerosolen.
Wat te doen?
Vóór de zomervakantie verleden jaar bedacht ik dat ik ook zou kunnen gaan wandelen met de
leerlingen. Er werden twee routes van ongeveer een kwartier uitgezet en vanaf de eerste gesprekjes
bleek dat de leerlingen deze manier van praten over de toekomst en de vervolgstudies veel prettiger
vonden dan het tegen over elkaar zitten aan mijn bureau.

Waar ik in het verleden soms nog aardig wat druk moest uitoefenen om de leerlingen aan mijn bureau
en vervolgens aan het praten te krijgen, bleek dat in een wandelgesprekje veel minder moeite te
kosten.
Leerlingen stonden soms letterlijk te trappelen van ongeduld voor mijn deur. De gesprekken zijn iets
minder formeel, maar niet minder informatief.
Zelfs bij het slechte weer van de afgelopen meimaand gingen de wandelingen door. Soms met paraplu,
soms schuilend onder de kastanjebomen.
Ook als de Coronamaatregelen ophouden te bestaan, ga ik zeker door met deze fijne manier van
gesprekken voeren.
Ineke Dolman
Decaan

PERSONEELSZAKEN
In de vorige nieuwsbrief heeft u gelezen dat er meerdere vacatures waren.
Inmiddels zijn alle gesprekken geweest en kunnen we meedelen dat alle vacatures vervuld zijn!
In maart heeft Dhr. Nikoladze (kopieerassistent) onze school verlaten. Dank voor alle jaren dat
hij het kopieerwerk (soms zeer last-minute) voor ons gedaan heeft.

Heropening op 7 juni
Afstandregels
• 1.5 meter afstand voor leerlingen onderling komt te vervallen.
• Let op! 1.5 meter afstand tussen leerlingen en medewerkers blijft gehandhaafd.
Rooster
•
•

•
•

De school is weer volledig op voor onder- en bovenbouwleerligen
Bovenbouwleerlingen krijgen de mogelijkheid een deel van de lessen te besteden aan zelfstandig
werken en toetsvoorbereiding. Gebruik het bijgevoegde schema dat we gebruikten vanaf 1 maart
hebben gebruikt. Op de dagen dat je volgens het schema naar school komt ben je verplicht aanwezig. De
dagen dat je thuisonderwijs hebt volgens het rooster kan je inzetten voor zelfstandig werken op school
of thuis.
Leerlingen die op dit moment op zittenblijven staan kunnen alleen na overleg met de mentor besluiten
om klassikale lessen te verruilen voor zelfstandig werken. Neem bij twijfel contact op met je mentor.
Het lesrooster wordt niet aangepast

Gezondheid
•
•
•
•
•
•
•

•
•

De basisregels blijven gelden: afstand houden, handen wassen en thuisblijven/testen bij klachten.
Mondkapjes blijven op in de gang
Leerlingen en personeel testen zichzelf twee keer per week; school levert de teststrips (zolang de
voorraad strekt). Testen is vrijwillig, maar wel erg belangrijk.
Leerlingen in de onderbouw krijgen een instructie voor de zelftests tijdens biologieles.
Bovenbouw leerlingen krijgen instructie voor zelftests tijdens maatschappijleer en Engels
Als je onder begeleiding op school wilt testen dan meldt je je om 8.30u bij mevrouw Van der Stelt. Zij
gaat je helpen.
De kluisjes moeten helaas buiten gebruik blijven om opstoppingen te voorkomen die daarmee veilige
doorgang van docenten verhinderen. Vanaf het begin van de toetsweek van de onderbouw zullen de
kluisjes weer beschikbaar zijn.
De looprichtingen blijven van kracht om opstoppingen in de gangen te verminderen om afstand tussen
docenten en leerlingen beter te waarborgen.
Pauzetijden OB/BB blijven afwijkend

KALENDARIUM
In het vorige kalendarium stond als datum van de examenuitslag 16 juni. Inmiddels heeft klas 6 al
bericht gehad dat dit op 10 juni is.
Hieronder volgt een overzicht van de laatste 4 weken van het schooljaar.
Maandag 21 juni:

Onderbouw les
Leerjaar 4 + 5 les t/m 5e uur, daarna studieverlof
CSEII

Dinsdag 22 juni t/m
vrijdag 25 juni:
Onderbouw les
Toetsweek leerjaar 4 + 5
CSE II
Woensdag 23 juni: 14.30 uur ontvangst nieuwe eersteklassers
Maandag 28 juni:
Onderbouw les
Toetsweek leerjaar 4 + 5
Dinsdag 29 juni:
Leerjaar 3 les
Leerjaar 1 + 2 les t/m 5e uur, daarna studieverlof
Toetsweek leerjaar 4 + 5
Woensdag 30 juni: Leerjaar 1 les t/m 4e uur, daarna toets
Leerjaar 3 les t/m 5e uur, daarna studieverlof
Toetsweek leerjaar 1 + 2 + 5
Donderdag 1 juli:
Toetsweek leerjaar 1 + 2 + 3
Vrijdag 2 juli:
Toetsweek leerjaar 1 + 2 + 3
Uitslag CSEII
Maandag 5 juli:
Toetsweek leerjaar 1 + 2 + 3
09:00 – 11:00 uur Inzage DT leerjaar 4 + 5
Opgave inhalen/ herkansen dossiertoetsen leerjaar 4 + 5
Dinsdag 6 juli:
Toetsweek leerjaar 1 + 2 + 3
Diplomauitreiking, nadere info volgt
CSEIII
Woensdag 7 juli:
CSEIII
Donderdag 8 juli:
Inhalen/ herkansen dossiertoetsen leerjaar 4 + 5
CSEIII
Vrijdag 9 juli:
Inhalen/ herkansen dossiertoetsen leerjaar 4 + 5
Inhalen voortgangstoetsen leerjaar 1 + 2 + 3
Sport&speldag
CSEIII
Maandag 12 juli:
10.00 uur – 11:00 uur Inzage herkanste dossiertoetsen leerjaar 4 + 5
12:00 uur Verificatie dossiertoetsen leerjaar 4 + 5 door docenten
15:00 uur Verificatie dossiertoetsen door leerlingen leerjaar 4 + 5.
Dinsdag 13 jul:
Rapportvergaderingen
16:00 uur mentoren bellen niet-bevorderde leerlingen
Donderdag 15 juli: 08:30 – 09:30 uur inleveren boeken leerjaar 6
09:30 – 10:10 uur inleveren boeken leerjaar 1
10:10 – 10:50 uur inleveren boeken leerjaar 2

Zaterdag 17 juli:

11:20 – 12:20 uur inleveren boeken leerjaar 3
12:20 – 13:00 uur inleveren boeken leerjaar 4
13:00 – 13:45 uur inleveren boeken leerjaar 5
09:00 uur uitdelen rapporten leerjaar 1
9:45 uur uitdelen rapporten leerjaar 2
10:45 uur uitdelen rapporten leerjaar 3
11:45 uur uitdelen rapporten leerjaar 4
12:30 uur uitdelen rapporten leerjaar 5
Uitslag CSEIII
Start zomervakantie tot en met zondag 29 augustus

