Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van leerjaar 3

Zaandam, 14 januari 2021
Betreft: nieuwsbrief verlengde sluiting tot 8 februari

Geachte ouders/verzorgers en leerlingen van leerjaar 3 vwo,
Dinsdag heeft premier Rutte bekend gemaakt dat de scholen tot 8 februari gesloten blijven.
Dit betekent dat we niet alleen de planning, maar ook de onderwijsprogramma’s moeten
wijzigen. In deze brief informeren we jullie daarover. Lees deze brief daarom goed door en
bespreek thuis samen de informatie.
Online lessen tot 8 februari
De online lessen gaan door tot 8 februari. We zijn blij te zien dat de meeste leerlingen direct
zijn overgeschakeld op het online onderwijs, op tijd in de lessen zijn, actief meedoen, hun
werk goed bijhouden en opdrachten op tijd inleveren. Met de leerlingen die absent zijn of
werk niet inleveren, leggen we persoonlijk contact.
Nu de periode van online onderwijs langer gaat duren, is het van belang om dit ritme goed
vast te houden. Dat vraagt zowel van docenten als leerlingen inspanning en discipline. Dit
verwachten we van de leerlingen:
•
•
•
•
•
•
•

Volg de lessen op een laptop of pc, niet op je telefoon of een tablet. Als dit niet kan of
lukt, neem dan contact op met je mentor.
Wees op tijd aanwezig bij alle lessen, te laat komen en absentie worden bijgehouden
in Magister en indien nodig gemeld bij de leerplicht.
Zorg dat je geluid en camera het doen, zodat je deze kunt aanzetten als de docent
daarom vraagt. Dit is essentieel voor actieve deelname aan de lessen.
Gebruik de chatfunctie in de lessen alleen als de docent dat toestaat en alleen voor
vragen over de les. Andere chatberichten leiden af voor je klasgenoten en de docent,
maar vooral ook voor jezelf.
Als je vragen hebt over het vak of niet verder kunt met zelfstandig werken, zoek dan
contact met de docent via Teams.
Je volgt het rooster en het huiswerk in Magister en houdt zelf je werk bij via de
studiewijzers. Als je werktijd krijgt in de les, maak je het werk dat de docent opgeeft.
Zorg goed voor jezelf: neem pauzes waar het kan, beperk je schermtijd buiten de
online lessen en haal af en toe een frisse neus.

Inhaaltoetsen toetsweek december
De inhaaltoetsen van toetsperiode 2 stonden gepland voor volgende week op school. We
gaan de inhaaltoetsen echter niet verder opschuiven. We vragen aan alle vakken om
toetsperiode 2 voor 8 februari af te ronden. Dat kan door online te toetsen, een vervangende
opdracht te geven, door de toets te schrappen, of door een vrijstelling te verlenen voor een
toets.

De docenten gaan hiermee aan de slag en je hoort per vak hoe toetsperiode 2 wordt
afgerond. We hebben hiervoor gekozen om verdere vertraging van het lesprogramma te
voorkomen. De stof van toetsperiode 2 is dus behandeld en geleerd, maar wordt niet op alle
fronten getoetst en becijferd zoals in het LTO staat.
Toetsperiode 3
In de oorspronkelijke jaarplanning stond toetsweek 3 gepland voor half februari. Deze gaat
niet door in die vorm. We geven er de voorkeur aan om zoveel mogelijk lessen te verzorgen
en bovendien is er bij sommige vakken vertraging opgelopen, waardoor de leerstof voor
toetsperiode 3 nog onvoldoende aan bod is gekomen.
Cijfers, toetsen en lesprogramma’s
Dit betekent dat we de LTO’s gaan loslaten voor de komende periode. Elk vak gaat
overleggen en bepalen wat de leerstof is voor de komende tijd en wat er wanneer
beoordeeld kan worden, en in welke vorm.
We kunnen ons goed voorstellen dat je je zorgen maakt over ontbrekende cijfers of toetsen
en wat dat betekent voor je overgang en profielkeuze. Bedenk dat we je leerprestaties ook
op andere manieren kunnen meten, zoals het onbecijferde werk dat je tussen de toetsweken
door maakt, je deelname aan de lessen en de vorderingen die je laat zien bij het maken van
je schoolwerk. Daarom is het extra belangrijk om je werk goed bij te houden en te laten zien
aan de docenten, zodat je op tijd om hulp kunt vragen en docenten kunnen zien welke hulp
en begeleiding je nodig hebt.
Geen rapport, wel start advisering profielkeuze
Normaal krijgen de leerlingen in februari hun eerste rapport. Omdat er nu te veel cijfers
ontbreken, komt er geen rapport. Zoals we voor de kerstvakantie al hebben
gecommuniceerd, gaan we in de docententeams overleggen over een voorlopig advies
richting volgend jaar. We zien dit vooral als de start van een gesprek waar de leerling staat in
het leerproces en welk perspectief wij zien richting volgend schooljaar. We streven ernaar
voor begin februari een adviesbrief te sturen.
Na 8 februari
We hopen alle leerlingen weer op school te kunnen ontvangen op 8 februari. We moeten er
echter rekening mee houden dat de lockdown weer kan worden verlengd, of dat we moeten
overschakelen op een ‘1,5-meterschool’. We kijken daarom nog niet te ver vooruit en
focussen ons op de komende weken van online onderwijs. Zodra we van het kabinet meer
informatie krijgen over de periode na 8 februari zullen we zo spoedig mogelijk informeren
over de inrichting van de rest van het schooljaar.
We hopen jullie hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. We wensen
ouders/verzorgers en leerlingen veel sterkte en gezondheid toe in deze intensieve online tijd.
Trek gerust aan de bel bij de mentor of bij ons als er vragen of problemen zijn.
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