Aan de ouders/verzorgers van leerlingen in klas 1
Zaandam, 4 november 2020
Betreft: informatie periode november – december klas 1

Geachte ouders/verzorgers,
Via deze nieuwsbrief informeren we u over de periode november – december in klas 1.
Toetsresultaten in Magister
U vindt de cijfers van de eerste toetsen in Magister bij ‘Cijfers’. Als u klikt op ‘Alle cijfers’, kunt
u naar verschillende schermen:
FTB: dit staat voor Formatief Toetsen en Beoordelen. Dit zijn resultaten van zogenaamde
formatieve toetsen. Deze toetsen geven belangrijke informatie over de leervorderingen, maar
tellen niet mee in het gemiddelde rapportcijfer.
Periode LB: cijfers van toetsen uit het LTO brugklas havo/vwo
Periode LV: cijfers van toetsen uit het LTO atheneum en gymnasium
Periode RAP: het gemiddelde afgeronde rapportcijfer tot nu toe
Inhalen Toetsperiode 1
Op 11, 12 en 13 november zijn de inhaaltoetsen. De leerlingen die toetsen moeten inhalen
omdat ze wegens ziekte of quarantaine niet aanwezig waren, maken de gemiste toetsen op
11, 12 en 13 november. Ze zien het inhaalrooster in Magister.
Inhaaldagen zonder inhaaltoets: zijn de leerlingen vrij?
De meeste leerlingen in klas 1 hebben alle toetsen gemaakt en hebben geen inhaaltoetsen.
Er zijn geen lessen op 11, 12, 13 november, maar leerlingen moeten wel beschikbaar zijn
voor contact met de mentor via Teams. Daarnaast is er op vrijdag 13 november voor iedere
klas de theatervoorstelling ‘Just Like Me’ op school.
Just Like Me vrijdag 13 november
Een belangrijk onderdeel van ons onderwijs is sociale vorming. Wij werken hierin samen met
diverse partners zoals de GGD, HALT en educatieve theatergezelschappen. Klas 1 bezoekt
op vrijdag 13 november de voorstelling Just Like Me van DNL. Leerlingen vinden het tijdstip
van hun klas in het rooster in Magister. In deze voorstelling staan sociale media centraal:
https://www.dnltheatercollectief.nl/leerlingen/jongerenvoorstelling-sociale-media-gamen/

Leerlingbespreking.nl
Vanaf dinsdag 10 november kunnen de leerlingen in leerlingbespreking.nl zien welke
feedback het docententeam geeft. Leerlingen kunnen inloggen op de website met hun
Magistergegevens. Aan de hand van deze feedback en de toetsresultaten, maken leerlingen
een plan van aanpak. De mentor besteedt hier ook aandacht aan in de klas. We vragen u als
ouder mee te kijken met uw zoon/dochter in leerlingbespreking.nl. De leerlingen krijgen niet
van alle docenten feedback, de vakdocenten maken hier zelf keuzes in.
MOL gesprekken
Naar aanleiding van de feedback in leerlingbespreking.nl en de eerste cijfers, kan het nodig
zijn om al in deze fase van het jaar samen met ouders de stand van zaken en een plan van
aanpak te bespreken. Wij noemen dat een MOL-gesprek: Mentor – Ouder – Leerling. Het
initiatief voor een MOL-gesprek komt van de mentor en zal lang niet voor elke leerling
plaatsvinden. De mentor nodigt u uit voor een MOL-gesprek als er nu zorgen zijn over de
leervorderingen. De MOL-gesprekken vinden plaats via Teams, de mentor zoekt zelf met
ouders en leerling een geschikt moment hiervoor. De inhaaldagen op 11, 12, 13 november
en de ontwikkeldag op 18 november zullen hier veelal voor gebruikt worden.
De MOL-gesprekken staan los van de ouderspreekavond in november. Hier heeft u eerder
post over gekregen en een link om u in te schrijven. De ouderspreekavond is bedoeld voor
een 10 minuten-gesprek met 1 of 2 vakdocenten. U kunt zich inschrijven tot en met 9
november.
Lyceumuren op woensdagmiddag
Zoals u in de brief van september heeft kunnen lezen, starten deze week de Lyceumuren in
klas 1 op woensdagmiddag. In het rooster staan de vakken aangegeven als LP. De komende
weken volgen de klassen elke woensdag een ander Lyceumuur, als kennismaking. Vanaf
maart volgen de leerlingen het vak dat ze gekozen hebben. Hier krijgen de leerlingen in
januari meer informatie over.
December
Toetsperiode 2 is van donderdag 10 december tot en met donderdag 17 december. U vindt
het LTO voor deze toetsperiode op de website via
https://www.zaanlands.nl/agenda/toetsoverzicht/.
Uitslag NIO
In december ontvangt u de uitslag van de NIO, met een toelichting.
Op vrijdag 18 december sluit de klas samen met de mentor 2020 af met een kerstontbijt om
daarna te genieten van een welverdiende vakantie.
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