Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van leerjaar 4 vwo

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

Geachte ouders/verzorgers en leerlingen van leerjaar 4 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 focus voor de leerlingen uit vwo 4 in de periode tot en met 15 januari is vooral geweest
op het afronden van toetsperiode 2 en de start van de online lessen. Vanaf maandag 18
januari tot 8 februari blijven de leerlingen online lessen volgen conform het lesrooster in
Magister. Dit betekent:
- Alle lessen zullen worden verzorgd. Van een blokuur wordt één lesuur actief
lesgegeven.
- Een les kan ook betekenen dat de docent 10 minuten uitleg geeft, waarna de
leerlingen zelfstandig met een opdracht aan het werk gaan.
- Het kan zijn dat sommige van onze docenten in verband met hun thuissituatie niet
alle lessen conform rooster kunnen verzorgen; wij streven ernaar het lesrooster zo
volledig mogelijk te verzorgen.
- We verwachten dat de leerlingen 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.
De secties natuurkunde, scheikunde en biologie zullen de leerlingen instrueren over
eventueel ingeplande praktische opdrachten, die als uitzondering wel op school mogen
worden afgenomen als onderdeel van het schoolexamen. Uiteraard geldt dat alles wat op
school gebeurt op 1,5 meter afstand wordt ingericht.
Toetsperiode 3 (15-19 februari)
In de oorspronkelijke jaarplanning stond toetsweek 3 gepland voor half februari. Een deel
van de vakken zal de toets, al dan niet in aangepaste vorm, doorschuiven naar toetsperiode
4 (eind maart). Het PTA wordt aangepast en na instemming van de MR op de website
gepubliceerd. Voor de vakken economie, Engels, maatschappijleer en scheikunde zal wel
een toets plaatsvinden. Ook de herkansing, waar leerlingen conform het
schoolexamenreglement recht op hebben, zal in deze week worden gepland. De week van
15 februari zal dus worden ingericht als een verkorte toetsweek. Waar mogelijk zullen de
lessen doorgang vinden om zoveel mogelijk het schoolritme te behouden en onderwijstijd te
creëren.

Tweede herkansingsmogelijkheid
Om tegemoet te komen aan de onrust die er in het schooljaar is geweest tot nu toe, maken
we ons hard een tweede herkansing aan te bieden aan leerlingen voor de toetsen uit periode
1 en/of 2. We zijn hierover in gesprek met de medezeggenschapsraad. Uiteraard informeren
we de leerlingen zo spoedig mogelijk over de uitkomst van dit gesprek.
Geen rapport, wel start adviesgesprekken richting volgend schooljaar
Normaal krijgen de leerlingen in februari hun eerste rapport. Schoolbreed is besloten nu
geen rapport uit te delen. Wel gaan we, samen met de mentoren en vakdocenten, in gesprek
met leerlingen over het beeld dat we tot nu toe van ze hebben. 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.
Inrichting lessen 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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