Aan de leerlingen van leerjaar vwo 4 & 5 (en hun ouders)
Zaandam, 5 maart 2021
Betreft: nieuwsbrief vwo 4 & 5
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.
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 13.00 uur. We hebben gekozen voor kortere
lessen en in sommige gevallen voor 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 lessen met een hele klas of clustergroep 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
14.00-16.00 uur naar school komt, de andere middag van 14.00-15.30 uur. Tenslotte worden
1x in de twee weken een gymles en wekelijks een bsm-les gepland op het atletiekveld op de
volgende momenten:
V4a dinsdag van 14.00-15.00 uur
V4b maandag van 14.00-15.00 uur
V4c
dinsdag van 15.00-16.00 uur
V4d maandag van 14.00-15.00 uur
V4e dinsdag van 14.00-16.00 uur
V4- bsm donderdag van 14.00-15.00 uur
V5- bsm maandag van 15.00-16.00 uur

V5a
V5b
V5c
V5d
V5e

dinsdag van 14.00-15.00 uur
dinsdag van 14.00-15.00 uur
donderdag van 15.00-16.00 uur
donderdag van 15.00-16.00 uur
donderdag van 15.00-16.00 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 staat de school tegenover aanwezigheid van de leerlingen in het
middagprogramma?
Zoals jullie merken vereist het verzorgen van onderwijs op 1,5 meter uiterste flexibiliteit,
zowel van ons als organisatie als van jullie als leerlingen. We zijn ons er van bewust dat alles
behoorlijk laat wordt gecommuniceerd; tegelijkertijd vragen we hiervoor jullie begrip.

In principe willen we met jullie de afspraak maken dat de onderdelen in het
middagprogramma verplicht zijn; houd hier rekening mee met het maken van afspraken in
het geval van bijvoorbeeld bijbaantjes.
Als het je niet lukt aanwezig te zijn, dan willen we je vragen dit te melden:
- bij de receptie als het gaat om tandartsbezoek, doktersafspraak, etc.
- bij de leerjaarbegeleider als het gaat om andersoortige knelpunten.
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.
Schroom niet om contact te leggen, wij vinden het belangrijk om te horen waar jullie
tegenaan lopen zodat we daar ook zo goed als mogelijk rekening mee kunnen houden.
Hoe ziet de indeling van toetsperiode 4 eruit?
In het betreffende Team van vwo 4 en vwo 5 zijn de voorlopige toetsroosters gepubliceerd.
Momenteel zijn we hard bezig alles op verantwoorde wijze in te plannen. Houd Magister in
de gaten voor de definitieve tijden en locaties. Mocht je vragen hebben over toetsperiode 4,
richt je dan tot de leerjaarbegeleider.
Na afloop van de toetsperiode zullen we weer een inhaal- en herkansingsperiode
organiseren. Jullie mogen één toets uit toetsperiode 4 herkansen. We streven ernaar jullie
uiterlijk eind maart te informeren over de organisatie van deze periode.
We hopen dat jullie hiermee voldoende duidelijkheid hebben, en we kijken ernaar uit jullie de
komende weken weer te zien op school!
Hartelijke groet, mede namens de mentoren van vwo 4 en vwo 5,
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