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Corona beheerst het nieuws en onze gedachten. Waar we kunnen zorgen we voor duidelijkheid met
betrekking tot school. Om u in deze bijzondere tijden goed op de hoogte te houden van alles wat er
speelt komt er op dinsdag en vrijdag een extra algemene Paarse Noot uit. Vandaag editie 2, waarin
de laatste ontwikkelingen zijn meegenomen.

Veelgestelde vragen:
Moet mijn kind de hele ochtend online zijn?
Nee hoor, dat hoeft niet. Op de meeste dagen zitten er gaten in het rooster, zodat er even pauze kan
zijn en zelfs tijdens een workshop of leeractiviteit is er wel ruimte om offline te zijn.
Als we in de Learning Portal kijken zien we het rooster niet, klopt dat?
Het rooster staat onder het kopje planning in plaats van agenda, zoals gebruikelijk.

Leuke weetjes:
Hebt u de leuke uitdaging voor LO al gezien? Leerlingen maken een vlog of filmpje over hun
dagelijkse beweegmomenten. Een kans om ook met het lijf bezig te zijn en nodig voor de ontspanning
en concentratie. Het verwerken van de stukjes film tot één geheel is ook weer een mooie opdracht
voor A&D en O&O.
Een van de docenten verbaasde zich over het gebrek aan reactie op haar les, tot ze er achter kwam
dat haar microfoon uit stond….

Nieuws:
De online lessen zijn gestart en ook de basegroups en coachgesprekken worden nu online gevoerd.
We krijgen veel positieve reacties van leerlingen die blij zijn weer aan de slag te kunnen. Met trots
stellen we vast dat iedereen, docenten, leerlingen en ouders, zich snel aanpassen aan de situatie en
er zelfs nieuwe kansen in zien.
De centrale eindexamens zijn geschrapt. Dat is duidelijk geworden vandaag. De schoolexamens
worden nu bepalend voor het behalen van het diploma. Er was een programma opgesteld om deze in
kleine groepjes tegelijk op school af te nemen, maar dat moet nu anders. Daarom worden er deze
week geen toetsen meer afgenomen, dat geeft ons de tijd om andere vormen van toetsing te
organiseren. Met betrekking tot de PTA-onderdelen die in MAVO 3 worden afgenomen is nog geen
besluit genomen over wijzigingen op dit moment.
We zijn bezig met het vullen van de informatiemap voor leerlingen in Teams. Hierin zetten we de
documenten en brieven die voor leerlingen van belang zijn. Zo kun je ze altijd terugvinden.
Zodra de map online is krijgen leerlingen via de mail een link toegestuurd. Dit gebeurt uiterlijk
donderdag.
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Evaluaties:
Gisteren lukte het nog niet bij alle docenten helemaal goed om de leerlingen juist uit te nodigen voor
lessen en gesprekken. Inmiddels is er wat collegiale ondersteuning geweest en is iedereen in staat dit
te doen.
De eerste ervaringen met het online lesgeven zijn positief. Leerlingen zijn goed betrokken bij de
lessen en nagenoeg alle leerlingen zijn aanwezig bij de lessen waar ze voor uitgenodigd zijn.
Vanavond proberen we de klankbordgroep ouders online bij elkaar te krijgen om even te horen hoe
het door hen wordt ervaren, vrijdag komt dat dan in de Paarse Noot.

Rooster:
Leerlingen worden voor hun coachgesprek uitgenodigd via Teams, maar het verslag komt gewoon in de portal. Zo
kunt u als ouder meelezen hoe het gaat, net als anders. De meeste coachgesprekken vinden plaats op de
normale dagen en momenten, maar soms lukt dit niet en is het gesprek bijvoorbeeld in de middag.
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