Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van leerjaar 1

Zaandam, 5 maart 2021
Betreft: nieuwsbrief onderwijs maart en april 2021
Beste leerlingen en ouders/verzorgers van leerjaar 1,
Voor de vakantie hebben we aangekondigd dat we de eerste week van maart zouden
gebruiken om de organisatie rond de eventuele 1,5-meterschool in orde te maken. Op
verzoek van veel leerlingen, ouders en docenten, hebben we echter deze week de deuren al
voorzichtig geopend om leerlingen in elk geval 1 keer weer op school te ontvangen.
Het was bijzonder en fijn om de leerlingen weer op school te zien. We zijn heel voorzichtig
gestart met de gedeeltelijke heropening om verschillende redenen.
Ten eerste moet de schoolgang veilig zijn. We proberen de grote leerlingstromen uit
verschillende leerjaren zo veel mogelijk te beperken, zodat er afstand gehouden kan worden.
Elke middag zijn er rond de 400 leerlingen op school, dat is voor ons gebouw het maximale
aantal om aan de maatregelen te kunnen voldoen.
Ten tweede is de organisatie van het onderwijs op 1,5 meter een ingewikkelde puzzel. We
zijn afhankelijk van geschikte grote ruimtes en de beschikbaarheid van docenten die
lesgeven aan meerdere klassen in verschillende leerjaren. De gedeeltelijke opening van de
scholen betekent helaas dus niet dat we weer terug kunnen gaan naar de normale situatie.
Ten derde vinden wij het belangrijk dat de continuïteit van het lesprogramma blijft staan, we
willen het verkorte online lesrooster in de ochtend zo min mogelijk doorbreken om het les- en
werkritme vast te houden.
Dit wordt de structuur voor de komende weken:
- Verkort online lesrooster in de ochtenden
- Op dinsdag- en donderdagmiddag zijn er afwisselend:
o Ingeroosterde toetsen
o Ingeroosterde vaklessen en ontmoetingen in grote ruimtes
o Lessen en begeleiding in kleine groepen op uitnodiging van docenten
- Om de week is er een extra middag op school voor de vakken LO, beeldende
vorming of techniek
Dit betekent dat het middagrooster elke week wijzigt. De ene week is een leerling drie
middagen op school, de andere week maar een of twee. Het is dus belangrijk om Magister
goed in de gaten te houden.
Leerlingbespreking.nl
Vanaf donderdag 11 maart is de nieuwe feedback van docenten weer zichtbaar in
leerlingbespreking.nl. Leerlingen kunnen hier op inloggen met hun Magistergegevens en
ouders kunnen meekijken.

Overzicht cijfermomenten per week
Onderaan deze brief staat het overzicht van de cijfermomenten per vak die dit schooljaar
meetellen voor de overgang naar leerjaar 2. Leerlingen hebben dit voor de vakantie al
ontvangen van hun mentor en via Magistermail en, als het goed is, genoteerd in de Plenda.
Tot slot
We proberen in onze organisatie zo flexibel mogelijk te zijn, om in te kunnen spelen op
actuele wijzigingen in het overheidsbeleid en de behoeftes en mogelijkheden van leerlingen
en docenten. We realiseren ons dat dit ook veel flexibiliteit en organisatie vraagt van de
leerlingen. We roepen leerlingen daarom wederom op om bij vragen of onduidelijkheden
contact op te nemen met hun docenten of de mentor.
We hopen iedereen hiermee voorlopig weer even voldoende te hebben geïnformeerd. Veel
plezier met de momenten op school en blijf goed voor jezelf en elkaar zorgen.

Met vriendelijke groet,
Silvia Kroon
Afdelingsleider leerjaar 1
s.kroon@zaanlands.nl

Jannij Landheer
Leerjaarbegeleider leerjaar 1
j.landheer@zaanlands.nl
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Afname toetsen
De docent geeft aan op welke dag en op welke manier er getoetst wordt, online of schriftelijk
op school. Toetsing kan tijdens de les of op een middag gepland worden. De docent noteert
dit in je rooster in Magister. Maak hier zelf een planning voor in de Plenda.
Science + biologie
Het practicumdossier loopt door en wordt verder gevuld de komende periode. Telt bij elkaar
als 1 cijfer.
LO, bv, kc, techniek
Doorlopende beoordelingen van opdrachten en werkstukken.

