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▶ Covid-19 Update

Conform de richtlijnen van ons
bestuur, informeren wij voortaan
ouders en leerlingen niet meer
over
elke
individuele
Coronabesmetting, maar zullen
we in elke nieuwsbrief de actuele
stand van zaken weergeven. Het
informeren
over
individuele
gevallen gebeurt voortaan alleen als dat uit het overleg met de GGD
voortvloeit. Overigens zal dat meestal niet met naam en toenaam zijn. De
AVG (privacywetgeving) staat dat niet toe. Als dat wel gebeurt, is daar altijd
overleg met de betrokkene aan vooraf gegaan.

Het aantal afwezige leerlingen en medewerkers loopt op. Niet vreemd, het
najaar is altijd het seizoen waarin verkoudheid en griep de kop op steken. Het
wordt echter anders als, zoals nu, docenten bij verkoudheids- of
griepklachten direct moeten thuisblijven.
Docenten die ziek zijn, kunnen natuurlijk geen lessen verzorgen. We
proberen docenten die in quarantaine verblijven, liefst direct, maar in elk
geval vanaf de tweede dag, hun lessen van thuis uit te laten streamen. Het
voorrangsbeleid voor docenten loopt nog niet altijd zoals we dat graag
zouden zien, waardoor de afwezigheid van een docent toch vaak enkele
dagen duurt.
Het streamen is niet altijd mogelijk. Een docent die bezig is een test te
regelen (wat vaak urenlang duurt) of naar een testlocatie is, kan geen les
streamen. Sommige vakken lenen er zich ook niet voor. Maar een groeiend
probleem vormt het tekort aan surveillanten om toezicht te houden bij een
klas die een gestreamde les volgt. We proberen dus zoveel mogelijk te
streamen, maar vragen uw begrip ervoor dat dit niet altijd mogelijk is.
Tot op heden zijn er op onze school twee tweedeklassers en drie
vierdeklassers positief getest. Daarnaast zijn twee docenten positief getest.
Vanzelfsprekend blijven zowel docenten als leerlingen die positief getest zijn,
in quarantaine totdat ze weer veilig kunnen terugkeren op school.
Momenteel zijn om die reden twee docenten en één leerling niet op school.
Op de homepagina van deze website is de zogenaamde beslisboom terug te
vinden, die u en ons helpt bij de afweging of een leerling met
gezondheidsklachten al dan niet naar school kan komen.
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▶ Mondkapjes: van dringend advies naar verplichting

Sinds vorige week geldt op school een dringend mondkapjesadvies. Op de
eerste lesdag dat dit advies gold, droeg een kleine meerderheid van de
leerlingen een mondkapje, maar dat is in enkele dagen helaas gedaald tot
een kleine minderheid. Enkele ouders hebben zich met bezwaren gemeld.
Leerlingen hoeven het mondkapje echter alleen even te dragen tijdens
verplaatsingen in het gebouw. Zo’n verplaatsing duurt telkens hooguit
enkele minuten. Het mondkapje vervangt zeker niet de overige maatregelen
en heeft voor jezelf niet zo’n groot effect. Het wetenschappelijk bewijs dat het
de ander een zekere bescherming biedt tegen besmetting door de drager
van het mondkapje, wordt echter steeds duidelijker.
Op 12 oktober is aangekondigd dat er op korte termijn een mondkapjesplicht
volgt, ook op de scholen. Hierop vooruitlopend willen wij u met klem vragen
om met uw zoon of dochter deze plicht te bespreken en het
mondkapjesgebruik ook nu al aan te moedigen. Elke kleine bijdrage die
ervoor zorgt dat de scholen kunnen openblijven, is belangrijk.

▶ Ouderavonden

Op 4 en 5 november staan de mentoren spreekuren voor klas 1 en 2 gepland.
U zult begrijpen dat ook deze spreekuren niet op de gebruikelijke wijze
georganiseerd gaan worden. In plaats daarvan komt een overleg met de
mentor via telefoon of videoverbinding. De mentor van uw zoon of dochter
zal u hierover informeren.

▶ Magister en Zermelo

Op vrijdag 9 oktober is er een automatische koppeling tot stand gekomen
tussen het roosterprogramma Zermelo en het leerlingvolgsysteem Magister.
Concreet betekent dit het actuele persoonlijke rooster voor iedere leerling nu
steeds in Magister zichtbaar is. Niet onbelangrijk, omdat juist nu het rooster
dagelijks onder grote druk staat en er dus geregeld roosterwijzigingen zijn.
Helaas had de update van Magister op 9 oktober jl. tot gevolg dat eerder
opgegeven huiswerk niet meer in Magister terug te vinden was. Wellicht leek
daardoor dat toetsen en overhoringen voor deze week pas kort tevoren zijn
opgegeven, maar dat is niet het geval: de meeste docenten
hebben in het afgelopen weekend het eerder opgegeven
huiswerk opnieuw in Magister moeten noteren.
Overigens blijft de oude vertrouwde agenda, hoewel niet
verplicht, toch een aanrader. Niet alleen als “back-up”
systeem, maar ook als weekoverzicht en hulpmiddeltje bij
het plannen van huiswerk en toetsen.

▶ Examenregeling

Vorige week hebben de leerlingen uit klas 3 en 4 allen een boekje met de
examenregeling gekregen. Een belangrijk document, ook voor u als ouder.
Hierin vindt u de algemene examenregels terug, maar ook informatie over de
schoolexamens per vak. Het is de moeite waard het boekje samen met uw
zoon of dochter door te nemen.
De examenregeling staat ook op deze website gepubliceerd, onder de knop
“Informatie”. Hier vindt u ook andere belangrijke informatie terug, zoals de
roosters voor de toetsweek.
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▶ Website

Op onze website is veel informatie terug te vinden. Zo vindt u onder de knop
“Correspondentie” alle algemene brieven terug die de afgelopen drie
maanden naar de ouders zijn verzonden. Houd daarnaast ook altijd uw mail
in de gaten, individuele correspondentie of correspondentie voor een kleinere
groep ouders wordt niet op de website gepubliceerd.

▶ Herfstschool

Met onderwijs op afstand en fysiek onderwijs aan kleine groepen vanaf juni
hebben wij het afgelopen schooljaar geprobeerd onze leerlingen zo goed als
mogelijk te laten leren. Toch moeten we constateren dat bij sommige
leerlingen deze periode toch heeft gezorgd voor een achterstand op één of
meerdere vakgebieden.
Voor een zorgvuldig geselecteerde groep leerlingen uit het examenjaar en
het vóórexamenjaar worden in de herfstvakantie op drie aaneengesloten
dagen herfstlessen verzorgd. Onder begeleiding werken deze leerlingen aan
de vakken waarin zij achterstand hebben opgelopen.
De ouders van de leerlingen die voor de herfstschool in aanmerking komen,
hebben hierover inmiddels bericht gehad.

▶ (Ver)nieuwbouw

Het heeft langer geduurd dan ons lief
was, maar inmiddels zijn ook de
laatste belemmeringen rond de
(ver)nieuwbouw uit de weg geruimd.
We kunnen gaan bouwen!

Met het bouwbedrijf worden op dit
moment
concrete
afspraken
gemaakt over de werkzaamheden
aan
het
gebouw
in
de
Vincentiusstraat. Die starten naar het
zich laat aanzien in december. Als alles volgens planning verloopt, betekent
dat dat we ongeveer een jaar later, eind 2021 of begin 2022, gaan verhuizen
naar het nieuwe gebouw. In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van
de vorderingen.

▶ Afstandsonderwijs en oudertevredenheid

Van half maart tot 2 juni hebben wij afstandsonderwijs voor onze leerlingen
gerealiseerd. Vanaf 2 juni was het gelukkig weer mogelijk om de lessen, in
aangepaste vorm, op school te hervatten. Vóór de zomervakantie is een
enquête onder de ouders uitgezet om na te vragen hoe zij het onderwijs in
deze periodes hebben ervaren.
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De resultaten van deze enquête laten zich
niet duidelijk samenvatten. Er is geen
vergelijking mogelijk met andere scholen
in Nederland, dus we hebben alleen een
beeld over hoe het onderwijs op onze
school is ervaren. En dat beeld is niet
éénduidig. Sommige ouders zijn heel
lovend, anderen zeer kritisch over de wijze waarop het onderwijs (vooral ten
tijde van het afstandsonderwijs) door ons is vormgegeven. Wat wel duidelijk
wordt, is dat docenten het onderwijs op heel verschillende wijze hebben
verzorgd. Uiteraard hebben we hier met ons team over gesproken.
Mocht er onverhoopt weer een periode van afstandsonderwijs volgen, dan
zullen wij duidelijker kaders uitzetten, zodat leerlingen en ouders weten wij
zij van mentor en vakdocenten kunnen verwachten.

▶ Tot slot

Bij de dagelijkse gang van zaken op school hoort ook het zoeken naar
kwijtgeraakte spulletjes. Regelmatig vergeten leerlingen spullen of raken ze
dingen kwijt. Boeken, Kluissleuteltjes, maar vooral fietssleutels worden
dagelijks verloren en in de meeste gevallen ook weer teruggevonden. In een
enkel geval blijven spullen spoorloos. Als een fietssleutel vastzit aan een
complete sleutelbos betekent een kwijtgeraakt fietssleuteltje mogelijk dat
ook de sloten in huis vervangen moeten worden.
Bespreek daarom met uw zoon of dochter dat de fietssleutel niet vastzit aan
de sleutelbos met huissleutels. Dat beperkt de schade als een fietssleuteltje
echt niet terug te vinden is.
Een ander regelmatig terugkerend probleem is schade aan boeken en
schriften omdat een pakje drinken in de tas is opengegaan. Vooral kartonnen
drankverpakkingen gaan nog wel eens kapot in de tas. We signaleren op dit
moment zelfs leerlingen met anderhalve liter pakken drinken in hun tas. Als
zo’n pak stuk gaat is de schade aanzienlijk. Drinkflesjes zijn steviger. Zij gaan
minder snel stuk en hebben dus de voorkeur boven kartonnen
drankverpakkingen.
Tot slot een opmerking over de aanwezigheid op school. Wij vragen u met
klem om met uw zoon of dochter te bespreken om niet te vroeg op school te
komen (maximaal 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig) en na de
laatste les de school ook weer snel te verlaten (maximaal 10 minuten na het
einde van de laatste les). Als een leerling een afspraak met de mentor of een
ander teamlid heeft, geldt deze afspraak uiteraard niet.

Fijne herfstvakantie!
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