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Zaandam, 29 januari 2021
Betreft: nieuwsbrief stand van zaken en korte vooruitblik

Geachte ouders/verzorgers en leerlingen van leerjaar 2,

In navolging op onze brief van 15 januari 2021 willen we u op de hoogte brengen van onze
ervaringen van het onderwijsproces en de begeleiding van onze leerlingen.
Wij zitten midden in een lockdown en de lessen vinden online plaats. Dit vraagt veel van ons
allemaal. Thuis worden er werkplekken geïmproviseerd, in sommige families zitten er
tegelijkertijd meerdere mensen achter een laptop in een vergadering of een les.
Wij zijn heel tevreden over de manier waarop de lessen verlopen; veel leerlingen doen actief
mee om de lesstof bij te houden. Wij merken ook dat ouders betrokken zijn bij hun kind.
Helaas is er ook een kleine groep leerlingen die regelmatig lessen mist, wat niet bevorderlijk
is voor de leerontwikkeling. Via de Magister/app kunt u zaken zoals aan- en afwezigheid en
‘huiswerk vergeten’ bijhouden. Mocht u hierin opvallende zaken zien, stuurt u ons dan gerust
een bericht. Samen kunnen we dan een oplossing zoeken voor een eventueel probleem.
Extra begeleiding
Onze mentoren voeren gesprekken met leerlingen. In sommige klassen is daarbij extra
ondersteuning wenselijk. Deze groepen krijgen dan ook een collega toegewezen die de
mentor ondersteunt met het voeren van individuele gesprekken met leerlingen.
Daarnaast bieden we extra vakondersteuning aan. Deze ondersteuning vindt dagelijks vanaf
14:45 uur plaats in Teams. U kunt dit vinden door naar de map ‘ZL vakbegeleidingsuren o.b.’
te gaan. U kunt daar zien dat voor verschillende vakken kanalen zijn aangemaakt waar de
extra begeleiding verzorgd wordt. Daarnaast kan uw zoon/dochter zich bij zijn
wiskundedocent aanmelden voor extra ondersteuning wiskunde. Deze vindt ook in Teams
plaats, op de donderdagen tijdens het 7e en het 8ste uur, verzorgd door de heer Kolle.
Wij hopen hiermee de leerlingen te ondersteunen en opgelopen achterstanden te
verkleinend zodat iedereen een eerlijke kans heeft op een goed begin van het volgend
schooljaar.
Racerooster
Komende week is er op dinsdag 2 en woensdag 3 februari een racerooster. Dat betekent dat
de lessen 30 minuten duren. In de middag gaan onze mentoren in gesprek met collega’s om
het over de vorderingen en het welzijn van onze leerlingen te hebben.

Toetsplanning
Om leerlingen meer perspectief te bieden, wijken wij af van de geplande toetsperiodes. De
vakdocenten heroverwegen nu de stof die gepland stond. De toetsplanning wordt aangepast
en over de komende maanden verspreid. Als de besluitvorming hierover definitief is, lichten
we de leerlingen hierover in.
Online lessen
Wij vinden het belangrijk dat de leerling tijdens de online les zijn camera aanzet. Wij denken
dat hiermee de leerhouding van de leerling actiever wordt en dat dat bijdraagt aan een hoger
leerrendement van de online lessen. Wilt u dit daarom met uw zoon/dochter bespreken?
We herhalen graag nog eens de volgende richtlijnen die we met de leerlingen bespreken:
-

Zorg voor een goed georganiseerde werkomgeving
Zorg dat je op tijd in de les bent
Ga tijdens online sessies met respect met elkaar om zoals je dat in real life ook zou
doen
Van de lessen mogen zonder toestemming geen opnames worden gemaakt.
Tijdens de les mag de achtergrond (via Teams) vervaagd worden, zodat alleen de
leerling helder in beeld is.
Wanneer een leerling geen camera op zijn of haar computer heeft, kan hij/zij via
Teams op de telefoon zichtbaar zijn.

Bij het schrijven van deze brief weten we nog niet wanneer het fysieke onderwijs gaat starten
en ook niet onder welke voorwaarden dat kan. De boodschap aan onze leerlingen is dan
ook: ’zorg niet dat je alleen de lessen volgt, maar probeer ook zichtbaar te zijn voor je
docent: doe actief mee en stel vragen’. Ik verzoek u vriendelijk het belang hiervan met uw
zoon/dochter te bespreken.
Tot slot: het zijn moeilijke tijden voor ons allen. Wij wensen onze leerlingen, onze
ouders/verzorgers en onze collega’s veel sterkte.

Met vriendelijke groet,
Team leerjaar 2

