Aan de ouders/verzorgers van leerlingen in klas 1
Zaandam, 22 september 2020

Betreft: informatie Leren Leren en voorbereiding toetsperiode 1

Geachte ouders/verzorgers,
Via deze nieuwsbrief informeren we u over het Leren Leren en de toetsing in klas 1. Ook
reiken we u een aantal tips aan om uw zoon of dochter thuis te ondersteunen bij het
schoolwerk en de voorbereiding op toetsperiode 1, die start 20 oktober, de week na de
herfstvakantie.
Huiswerk, Plenda en Leren Leren
Nu de leerlingen in klas 1 in verschillende tempo’s hun draai beginnen te vinden, stimuleren
we de leerlingen te focussen op het leren. Dat betekent dat het mentorenteam naast ruime
aandacht voor onderlinge kennismaking en groepsdynamiek, de focus legt op
leervaardigheden.
Ook de vakdocenten besteden hier aandacht aan. Bijvoorbeeld het netjes en op tijd maken
en inleveren van huiswerk, zelf kunnen nakijken en verbeteren, woorden leren bij vreemde
talen, teksten samenvatten en natuurlijk het plannen van het schoolwerk in de Plenda.
Dit vraagt van de eersteklassers veel energie en zelfstandigheid. U kunt uw zoon of dochter
ondersteunen door bijvoorbeeld samen in de schriften, werkboeken en lesmethodes te
kijken. Laat uw kind zelf vertellen over het vak en het gemaakte werk. Kijk samen in de
Plenda, Magister en MS Teams en stel er vragen over. U hoort waarschijnlijk vanzelf waar
geleerd is en waar hulp nodig is.
LTO: Leer – en Toetsstof Overzicht
Ieder schoolvak heeft een LTO voor het hele jaar. U vindt het complete LTO van leerjaar 1
op de website: https://www.zaanlands.nl/agenda/toetsoverzicht/
De leerlingen hebben het LTO op papier ontvangen en in een snelhechter bewaard. Tijdens
de studieles heeft de mentor uitleg gegeven.
We raden u aan om in de voorbereiding naar de eerste toetsperiode, de LTO’s per vak
samen met uw zoon of dochter te bestuderen en de bijbehorende stof voor de eerste toets in
de lesboeken en schriften te bekijken. U zou samen met uw kind kunnen bespreken in
hoeverre hij of zij al zicht heeft op wat er al geleerd is en wat er nodig is om straks goede
resultaten te behalen. De vakdocenten en de mentor bespreken dit ook met de klas.
Formatief en summatief toetsen
Het LTO bevat de toetsen die worden becijferd. Dit noemen we summatieve toetsen. Tussen
de toetsperiodes wordt er ook getoetst in de les zodat leerling en docent weten: waar sta je,
waar ga je naar toe en wat is daar voor nodig? Dit noemen we formatieve toetsing.

De docent bepaalt of deze tussentijdse werken van feedback worden voorzien met een cijfer,
tekst of feedback van de leerling zelf.
Niet alle formatieve toetsing vindt u terug in het resultatenoverzicht in Magister. Dat is de
vrije keuze van de docent. U kunt uw kind er wel naar vragen, er zijn bij diverse vakken al
kleine formatieve toetsen afgenomen.
Begeleidingsuren aan het einde van de dag
Aan het einde van iedere lesdag, het 9e uur om 14.50 uur, zijn er begeleidingsuren. Per vak
is verspreid over de week een vakdocent aanwezig. Leerlingen kunnen binnenlopen zonder
zich aan te melden met vragen over de inhoud, de planning of leervaardigheden zoals
woordjes leren.
Iedere donderdag zijn eersteklassers welkom bij het begeleidingsuur Leren Leren. Hier
bieden mentoren en vakdocenten gerichte hulp aan bij leervaardigheden: individueel of in
kleine groepjes.
Ook mentoren of vakdocenten kunnen leerlingen verwijzen naar het begeleidingsuur, dan
wordt de leerling aangemeld. Gelukkig komen veel leerlingen uit zichzelf naar een of
meerdere begeleidingsuren. U kunt uw kind ondersteunen door bezoek aan de
begeleidingsuren te stimuleren.
Het rooster van de begeleidingsuren vindt u in de agenda van de leerlingen in Magister.
Toetsperiode 1 20 oktober – 28 oktober
De tijden en lokalen van de toetsen vinden de leerlingen in hun rooster in Magister.
De toetsen worden altijd fysiek op school gemaakt. De richtlijnen van het RIVM blijven
gelden: bij klachten blijft de leerling thuis en meldt u dit bij de receptie van de school. In
november zijn inhaaldagen ingepland voor leerlingen die toetsen hebben gemist door een
geoorloofde absentie.
NIO 19 oktober
Maandag 19 oktober maakt klas 1 de NIO. U bent hierover eerder geïnformeerd in augustus.
Voor de volledigheid ontvangt u nogmaals de informatie als bijlage onderaan deze brief. De
leerlingen hoeven zich niet voor te bereiden op de NIO. Voor vragen over de NIO kunt u zich
wenden tot Silvia Kroon via s.kroon@zaanlands.nl.
Woensdagmiddag na de herfstvakantie
Deze laatste 3 lesweken voor de herfstvakantie hebben de eersteklassers nog op
woensdagmiddag vrij. Na de herfstvakantie en toetsperiode 1, hebben de leerlingen het 7e
en 8e uur les. Zij volgen dan met de klas een vak van de Lyceumuren. Dat zijn keuzevakken
voor de periode maart tot juni. Van oktober tot maart maken ze elke woensdag kennis met
de vakken om straks een goede keuze te kunnen maken. De leerlingen worden hier door de
mentor over geïnformeerd.

Tot slot
Zonder belerend te willen zijn, boden we u een aantal tips om uw zoon of dochter te
ondersteunen bij het Leren Leren. Afgelopen jaren organiseerden wij met succes de
workshopavond Leren Leren voor ouders. Vanwege de COVID-19 maatregelen, kan zo’n
workshopavond op dit moment helaas niet plaatsvinden.
Wel gaan we graag met u in gesprek over “Leren Leren voor ouders.” U kunt uw vragen
delen met ons. Zo leren wij waar de behoefte van ouders ligt en kunnen we een
workshopavond voor ouders voorbereiden voor later in het schooljaar.
We hopen u via deze nieuwsbrief bruikbare informatie te hebben gegeven. Eind oktober
ontvangt u een nieuwe nieuwsbrief klas 1. U vindt alle correspondentie van school terug op
de website in het menu ouders/correspondentie.
Met vriendelijke groeten,

Mw.. J. Landheer
Leerjaarbegeleider klas 1
j.landheer@zaanlands.nl

Mw. S. Kroon
Afdelingsleider leerjaar 1
s.kroon@zaanlands.nl

Bijlage 4

NIO in klas 1 19 oktober

Het Zaanlands Lyceum spant zich als Begaafdheidsprofielschool in om cognitief begaafde
leerlingen onderwijs te bieden dat bij hen past. Om een goed beeld te krijgen van de
capaciteiten van onze leerlingen, kijken we niet alleen naar de behaalde cijfers voor toetsen.
Wij gebruiken hiervoor ook de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijs). De NIO
geeft inzicht in het mogelijke schoolprestatieniveau van de leerling op de gebieden taal,
rekenen en ruimtelijk inzicht. De score wordt uitgedrukt in een getal, de intelligentiescore.
De NIO wordt afgenomen in klas 1 op 19 oktober door gekwalificeerde medewerkers van
School & Onderwijs Service. De afname duurt twee uur en wordt voor de klassen
ingeroosterd in Magister. De leerlingen hoeven zich thuis niet voor te bereiden op de NIO.
De mentor zal de leerlingen te zijner tijd informeren en voorbereiden.
De uitkomsten van de testen zijn in november bekend. Met de uitkomsten hopen wij tijdig
zicht te krijgen op mogelijke onderpresteerders, zodat we de juiste individuele begeleiding
kunnen bieden op het gebied van studievaardigheden, motivatie of faalangst. Daarnaast
geven de uitkomsten informatie voor ons onderwijsaanbod: sommige leerlingen zullen vanaf
klas 1 al baat hebben bij verrijking, versnelling of verdieping van de reguliere stof.
Uiteraard betrekken we ouders bij de bespreking van de uitkomsten. U wordt hier te zijner tijd
over geïnformeerd. De uitkomsten staan los van de overgangsnormen en worden
vertrouwelijk behandeld.
De school is wettelijk verplicht toestemming van ouders te vragen voor afname van de NIO.
Dit gebeurt via Magister. Via de Magister app kunt u de toestemming voor afname van de
NIO aangeven in het menu ‘Gegevens van (naam van uw zoon of dochter)’.

