Aan de leerlingen van leerjaar vwo 3 (en hun
ouders)

Zaandam, 5 maart 2021

Betreft: nieuwsbrief 3 vwo

Beste leerlingen,
We zijn vanuit school heel blij dat het kabinet op 23 februari, middenin de voorjaarsvakantie,
heeft besloten dat de middelbare scholen per 1 maart weer gedeeltelijk open mogen. De
maatregel dat jullie als leerlingen ook 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden, heeft
echter tot gevolg dat we geen normaal lesrooster kunnen aanbieden. In deze brief zetten we
voor jullie de belangrijkste uitgangspunten nogmaals op een rijtje. Daarnaast lichten we nog
enkele beslissingen toe die specifiek gelden voor jullie in vwo 3.
We sturen deze brief naar jullie ouders, omdat we het heel belangrijk vinden dat je deze brief
samen leest en met elkaar bespreekt. Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, laat
het dan gerust weten.
Hoe ziet de schoolweek er de komende weken uit?
In de ochtend vinden er online lessen plaats tot 12.00 uur. We hebben wel gekozen voor
kortere lessen en minder lessen per vak, om ervoor te zorgen dat jullie minder lang achter
het computerscherm zitten en meer werktijd ter beschikking hebben.
In de middag zullen jullie minimaal twee keer per week naar school komen. In deze
middagen worden onder andere de toetsen gepland. Daarnaast zullen jullie vakdocenten
jullie oproepen voor vaklessen en ondersteuning in kleine groepjes van maximaal 10
leerlingen per lokaal. De ene middag betekent dit dat je van 13-15 naar school komt, de
andere middag van 13.00-14.00 uur. Tenslotte worden 1x in de twee weken gymlessen
gepland op het atletiekveld op de volgende momenten:
A3a woensdag van 14.00-15.00 uur
A3b maandag van 14.00-15.00 uur
A3c maandag van 14.00-15.00 uur
A3d woensdag van 13.00-14.00 uur
G3a donderdag van 13.00-14.00 uur
G3b woensdag van 13.00-14.00 uur
Met dit programma hopen we als school te kunnen bereiken dat het lesprogramma zo goed
als mogelijk doorgaat èn dat jullie elkaar ontmoeten en van en met elkaar kunnen leren.

Hoe weet ik welke toets er wanneer plaatsvindt?
In onderstaand rooster kun je zien in welke week een vak een toets afneemt. De meeste van
deze toetsen zullen fysiek op school worden getoetst; het kan ook zijn dat een vak kiest voor
een inleveropdracht of werkstuk. Deze dagen worden alle toetsmomenten tot de meivakantie
ingepland, zodat je precies weet op welk moment je een bepaalde toets hebt.
De vakdocenten zullen je informeren over de precieze toetsomschrijving. Mocht je hier
vragen over hebben, neem dan contact op met je vakdocent of mevrouw Hassemer.

Ik heb een vraag: bij wie kan ik terecht?
Het is heel logisch dat de huidige omstandigheden veel vragen of onzekerheden bij je
oproepen. We staan graag voor je klaar:
- Als je een specifieke inhoudelijke vraag hebt, dan kun je dit bespreken met je vakdocent.
- Als je niet lekker in je vel zit, bespreek dit met de mentor of de leerjaarbegeleider.
In verband met de grootte van de atheneumklassen hebben wij besloten het mentoraat van
die klassen uit te breiden. Het mentorenteam ziet er de komende periode (tot de zomer) als
volgt uit:
A3a
A3b
A3c
A3d
G3a
G3b

Hendrik Jan Kuneman (& Sophie Nadolski)
José Wolde & Hans Belleman
Joei Heijnen-Bakker & Juliana Koetsjarjan
Sigrid Frasl & Britt van Lochem
Olivier de Bruijn
Wim van den Groenendaal

Hoe ziet het traject rondom profielkeuze en overgang er verder uit?
We zullen jullie hier in een volgende nieuwsbrief over een paar weken uitgebreider over
informeren.
We kijken ernaar uit jullie de komende weken weer te zien op school!
Hartelijke groet, mede namens de mentoren van vwo 3,
Maarten Prot
Afdelingsleider vwo
m.prot@zaanlands.nl

Mireille Hassemer
leerjaarbegeleider vwo 3
m.hassemer@zaanlands.nl

