Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van leerjaar 1

Zaandam, 21 april 2021
Betreft: nieuwsbrief onderwijs mei – juni 2021
Beste leerlingen en ouders/verzorgers van leerjaar 1,
Via deze nieuwsbrief informeren we jullie over het onderwijs na de meivakantie.
Om de dag naar school met de halve klas
Na de meivakantie ga je om de dag naar school met de helft van de klas. Van de mentor
hoor je in welke groep je zit: groep 1 of 2. Groep 1 start na de meivakantie op maandag en
groep 2 op dinsdag. De week erna draaien we het om en start groep 1 op dinsdag en groep
2 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).
Schooldagen
Op de schooldagen volg je de lessen volgens een vaste plattegrond, waarin duo’s op afstand
van elkaar zitten. De hygiënemaatregelen blijven gelden: je wast regelmatig je handen, houdt
afstand tot anderen en bij klachten blijf je thuis en laat je je testen. Overal in school draag je
een mondkapje. Als je op je plek zit in het lokaal, mag het mondkapje af. 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.
Er zijn geen online lessen, maar 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 er genoteerd staat in Magister. Als je de
volgende dag weer op school bent, ben je helemaal bijgewerkt zodat je goed mee kunt doen
met de lessen. Soms moet je wel naar school op een thuisdag, namelijk om een toets te
maken.
Toetsrooster
Het toetsoverzicht dat je eerder hebt ontvangen loopt door. De toetsen maak je tegelijk met
de hele klas, tijdens de les, in een grote ruimte zoals de gymzaal. Zo kan de hele klas
tegelijk de toets maken, maar wel op veilige afstand van elkaar. Het kan dus zijn dat je op
een thuisdag naar school moet komen om een toets te maken. De docent zet in je rooster in
Magister in welke les er een toets is en over welke leerstof de toets gaat. In verband met
Hemelvaart en Pinksteren zijn sommige toetsmomenten uit het toetsoverzicht een week
doorgeschoven.

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.
Begeleidingsuren en huiswerkklas
Na de meivakantie starten de begeleidingsuren op het 9e uur weer op school. Je ontvangt
het rooster van de begeleidingsuren zo snel mogelijk. Ook starten we op woensdagmiddag
op het 7e en 8e uur een huiswerkklas, informatie hierover volgt na de meivakantie.
Voorbereiding op leerjaar 2
In mei en juni staan de lessen in het teken van afronden, herhalen en inhalen. Afronden van
de laatste opdrachten en toetsen voor het eindrapportcijfer, herhalen van de belangrijke
basis die nodig is voor leerjaar 2 en 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. Daarnaast gebruiken we de maanden mei en juni natuurlijk om weer in het
schoolritme te komen. Je tas inpakken en op tijd naar school gaan zal gerust weer even
wennen zijn!
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
ons.
Fijne vakantie!
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