Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van de
bovenbouwklassen: havo 4, vwo 4 & vwo 5

Zaandam, 21 april 2021
Betreft: nieuwsbrief onderwijs mei – juni 2021
Beste leerlingen en ouders/verzorgers van havo 4, vwo 4 en vwo 5,
Via deze nieuwsbrief informeren we jullie over het onderwijs na de meivakantie en de
inrichting van het schooljaar tot de zomervakantie.
Om de dag naar school met halve klassen
Na de meivakantie ga je om de dag naar school met de helft van de klas. In de bovenbouw
zijn de klassen gehalveerd via clusterlijnen, waarbij we rekening houden met profielen en
keuzevakken. In het Team van jouw leerjaar staat een bestand waarin je kunt zien in welke
groep je zit: groep A of B. Wisselen van groep is niet mogelijk. Groep A start na de
meivakantie op maandag en groep B op dinsdag. De week erna draaien we het om en start
groep A op dinsdag en groep B op maandag. De ene week volg je dus 3 dagen les op school
(maandag, woensdag en vrijdag) en de andere week 2 dagen (dinsdag en donderdag). De
lessen op school zijn in groepen van maximaal 16 leerlingen, hetgeen als voordeel heeft dat
de docent je meer feedback kan geven op je leerproces.
Schooldagen
Op de schooldagen volg je de lessen in het klaslokaal, waarin duo’s op afstand van elkaar
zitten. Ga in dezelfde lessen zoveel mogelijk naast dezelfde klasgenoot zitten, zodat het
onderling afstand houden zo veel als mogelijk wordt gehandhaafd. Als een leerling positief
getest is, volgen we de richtlijnen van de GGD. Als je in quarantaine wordt geplaatst, dan
betekent dit dat je zelfstandig doorwerkt volgens de planning.
De hygiënemaatregelen blijven gelden: je wast regelmatig je handen, houdt waar mogelijk
afstand tot anderen en bij klachten blijf je thuis en laat je je testen. In de pauzes gaat
iedereen naar buiten om drukte in de aula te voorkomen.
Thuisdagen
In je rooster in Magister zie je een icoontje van een camera staan bij de lessen van de
thuisdag. Dat betekent dat je die dag niet op school wordt verwacht voor de lessen.
De thuisdagen zijn geen vrije dagen. Op de dagen dat je thuis bent, werk je namelijk
zelfstandig verder aan je schoolwerk. Je volgt hiervoor de studiewijzers per vak en kijkt goed
welk huiswerk en/of andere aanwijzingen van de vakdocent er genoteerd staan in Magister.
Bekijk ook goed in het PTA-overzicht op de website welke stof er in de laatste toetsen en
opdrachten bevraagd zal worden.
Als je de volgende dag weer op school bent, ben je helemaal bijgewerkt zodat je goed mee
kunt doen met de lessen. Als op een thuisdag een opdracht gepland staat die meetelt in het
kader van het PTA (bijvoorbeeld een groepsopdracht van bsm of een practicum), dan kom je
naar school om de opdracht te maken. Benader je vakdocent als je hier vragen over hebt.

Toetsrooster
Op 10 juni start de laatste toetsperiode van dit schooljaar. De toetsen worden gepland in de
grote zalen, zodat de jaarlaag tegelijk, maar wel op veilige afstand van elkaar, de toets kan
maken. Mocht je tijdens deze periode ziek zijn, houd er dan rekening mee dat we kort na de
toetsweek inhaalmomenten inplannen.
Kluisjes
Zoals jullie weten, worden de kluizen binnenkort vervangen. Na de meivakantie kun je
daarom geen gebruik maken van je kluis. Je jas neem je mee naar het lokaal en hang je over
je stoel. Veel van jullie hebben hun kluissleutel al ingeleverd. Als je dat nog niet hebt gedaan,
doe dat dan zo snel mogelijk bij de conciërges.
Na de toetsweek
Na de toetsweek staan er nog twee lesweken gepland om het jaar af te ronden. Deze lessen
zullen worden gebruikt voor het herhalen van de belangrijke basis die nodig is voor het
volgende leerjaar, en het inhalen van leerstof die eerder in het jaar geschrapt is. Ook is er in
de lessen aandacht voor vaardigheden die tijdens de lockdown moeilijk te oefenen waren.
Op deze manier proberen we je als school goed voor te bereiden op het volgende leerjaar.
We streven ernaar het jaar af te sluiten met enkele activiteiten buiten school. Hierover word
je later nader geïnformeerd.
Overgang
Na de meivakantie starten we het gesprek over de overgang, waarbij we samen met de
vakdocenten en je mentor bekijken hoe je ervoor staat en wat je perspectief is richting het
volgend leerjaar. We gaan graag het gesprek met je aan als je er niet zo goed voor staat. Bij
de overgangsvergaderingen aan het einde van het jaar nemen we een besluit op basis van
de overgangsnormen zoals die aan het begin van het jaar zijn vastgesteld.
De docenten hebben er zin in om jullie weer hele lesdagen te ontvangen op school, we
hopen dat jullie er ook zin in hebben. Heb je nog vragen? Zoek contact met je mentor of met
de leerjaarbegeleider van je leerjaar.
Fijne vakantie!
Met vriendelijke groet, mede namens de leerjaarbegeleiders,
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