Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van leerjaar 2

Zaandam, 18 februari 2021

Betreft: nieuwsbrief stand van zaken en korte vooruitblik
Geachte ouders/verzorgers en leerlingen van leerjaar 2,
Met de voorjaarsvakantie in aantocht wil ik u in aanvulling op de brief van de heer Van Dijk
op de hoogte brengen van het programma in leerjaar 2 voor de komende weken.
De lessen vinden noodgedwongen nog steeds online plaats. Onze leerlingen en collega’s
brengen vele uren achter het scherm door. We snakken naar de aanwezigheid van
leerlingen op school. Of dat kan, wanneer dat kan en in welke vorm is nu nog onzeker. Dat
maakt een concrete planning erg lastig. Online of fysiek, we gaan door en nemen daarom
een paar besluiten waarvan ik u middels deze brief op de hoogte wil brengen.
Toetsweken en lto’s
Om leerlingen meer perspectief te bieden, hebben we de toetsen in de toetsweken verspreid
over de weken tot aan de zomervakantie. Dat betekent dat we geen toetsweken hebben,
maar een toetsrooster. In dit rooster kunt u zien in welke week er een toets wordt afgenomen
voor een bepaald vak. Hoe deze toets wordt afgenomen, bepaalt de vakdocent. Dit kan een
online toets zijn, een praktische opdracht, een mondeling, een verslag of een ander soort
toets. Als het kabinet het toelaat, worden de toetsen zoveel als mogelijk op school gemaakt.
De vakdocent communiceert hierover met de leerlingen. Voor het gemak heb ik het
toetsrooster aan het einde van deze brief opgenomen. Dit rooster staat ook op onze website.
Met de invoering van het toetsrooster is het lto komen te vervallen.
Dat betekent voor leerjaar 2:
- Het eindrapportcijfer van elk vak is gebaseerd op 4 cijfers;
- Becijfering en beoordeling zijn niet alleen afhankelijk van schriftelijke toetsing op
school;
- Een leerling heeft maximaal twee cijfermomenten per week, in uitzonderlijke gevallen
drie.
Verkorte online lesdagen vanaf 1 maart
Wij merken dat de schermtijd zijn tol eist van onze leerlingen en collega´s. Daarom gaan we
vanaf de voorjaarsvakantie de lessen comprimeren, zodat de online lessen eerder klaar zijn.
Voor leerjaar 2 betekent dit dat uiterlijk om 12:00 uur de online lessen klaar zijn. Hierdoor
ontstaat ruimte om in de middag aan maak- of leerwerk te zitten, of gewoon om even te
ontspannen.

Dit betekent voor leerjaar 2:
- Elke ochtend maximaal 6 online lesuren van 30 minuten;
- Elke ochtend een vaste pauze van 10.30 tot 11.00 uur;
- Elke ochtend uiterlijk om 12.00 uur klaar met de online lessen.
Hierdoor:
- Vermindert de schermtijd voor leerlingen en docenten;
- Stimuleren we leerlingen tot actieve deelname en focus in de online les;
- Is er tijd in de middag voor schoolwerk, eventuele online toetsing, contact met de
mentor/docenten/klasgenoten en de nodige rust en ontspanning.
Vanaf 1 maart staat er voor alle klassen een nieuw rooster in Magister.
Scenario’s heropening scholen
Of leerlingen gedurende het jaar in de middag naar school mogen komen, hangt af van wat
er komende dinsdag in de persconferentie verteld zal worden. Eén van de opties is dat
scholen opengaan met als voorwaarde ´onderwijs op 1,5 m afstand´. In dat geval betekent
het dat we niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen ontvangen en dat we voor onze
leerlingen verschillende programma’s aan zullen bieden. U kunt hierbij denken aan
bijvoorbeeld mentorcontactmomenten, projecten, vakondersteuning voor verschillende
vakken en toetsing. Deze programma’s kunnen we nu nog niet uitwerken. Daarom zal ik u na
de voorjaarsvakantie weer informeren over het programma vanaf 8 maart.
Namens mijn team wens ik u een fijne vakantie en wil ik u nog wijzen op de videoboodschap
van de rector van het Zaanlands Lyceum, Michiel van Dijk:
Linkvideoboodschap Michiel
Mocht u naar aanleiding van deze mail vragen hebben, dan kunt u mij mailen op
cet@vozaanstad.nl
Met vriendelijke groet,
drs. Ü. Çetin,
afdelingsleider leerjaar 2

Op de volgende pagina kunt u het toetsrooster voor leerjaar 2 zien.
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