De Paarse Noot
Corona editie 3

27 maart 2020

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 3, met
wijzigingen in het rooster en ander nieuws.

Veelgestelde vragen:
Ik werk bij de Jumbo, mag ik op de ochtend vakken
vullen?
Als er lessen gepland zijn, word je geacht aanwezig te
zijn, tenzij je door je ouder bent ziekgemeld.
Als je lessen niet volgt zonder geldige reden, wordt dit als
ongeoorloofd afwezig geregistreerd.

Leuke weetjes:
Kent u de Aa en Hunze Teams Bingo al? Omdat we de lol
er wel in willen houden!
Er zijn leerlingen die de basegroup gebruiken om leuk
uitgedost voor de camera te verschijnen. Zo hebben we al
allerlei hoofddeksels en brilletjes voorbij zien komen.
Van een collega: Bij de eerste reeks lesuitnodigingen die
ik verstuurd heb, had ik de tijd niet verzet. De leerlingen
hadden niet 10:30 uur in de agenda staan maar 22:30 uur.
Ik kreeg een keurig mailtje: Mevrouw kunt u de les ook nog verplaatsen, want mijn moeder vindt het
een beetje laat.
Mevrouw Pinzon en mevrouw van der Deen hebben ook een beweegvlog gemaakt; op de fiets
paaseitjes rondbrengen bij hun coachleerlingen. Ze hebben de 50 km al gehaald.
Alle medewerkers hebben vandaag een bloemetje ontvangen om ze een hart onder de riem te steken
in deze hectische periode.

Nieuws:
De centrale eindexamens zijn geschrapt. De schoolexamens worden nu bepalend voor het behalen
van het diploma. Vandaag levert elke vakgroep een voorstel aan voor aanpassing van het PTA.
Uitgangspunt is daarbij dat alle eindtermen getoetst zijn en dat het schoolexamen een
“diplomawaardig” gehalte heeft. Dinsdag overlegt de examencommissie over de voorstellen en neemt
een besluit. De uitvoering is afhankelijk van de beslissing wat er na 6 april met de scholen gaat
gebeuren. Daarom hebben we komende week nog geen toetsen voor MAVO 4. Het vak economie
heeft de schoolexamens afgerond, daarom zijn de lessen per vandaag gestopt.
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Als leerlingen nog een herkansing of inhaaltoets moeten doen kunnen ze een individuele afspraak met
de docent maken voor ondersteuning.
Gisteren zijn de links verstuurd van de informatiemap voor leerlingen in Teams. Hierin staan de
documenten en brieven die voor leerlingen van belang zijn. Je moet de link aanklikken om toegang te
vragen voor de map.

Evaluaties:
Reacties op een artikel over onze online lessen op LinkedIn:
En als ouder wil ik tegen jullie zeggen, dat jullie er op een fantastische wijze invulling aan geven, chapeau.
Blij met het onderwijs van het Nassau in Gieten!

Ik weet hoeveel moeite jullie doen om de leerlingen, en hun ouders, op de juiste wijze te informeren. Een
groot compliment voor jullie!!!!
Afgelopen dinsdagavond is er een online overleg geweest met een aantal ouders van de
Klankbordgroep. Doel was om informatie op te halen hoe onze stappen met betrekking tot rooster en
communicatie vanuit het ouderperspectief ervaren worden. Over het algemeen waren de ouders
positief. Wel waren er voor sommige groepen nog veel gaten in het rooster. Dit hebben we
meegenomen in de aanpassingen voor komende week. De communicatie werd als duidelijk ervaren.
Over twee weken hebben we opnieuw een overleg, online als de maatregelen nog gelden, of fysiek
indien dit weer mogelijk is.
De coaches hebben in de basegroup ook gevraagd om feedback van de leerlingen. Zij gaven aan dat
het best goed ging, maar dat er soms technisch wel nog wat mis gaat. Ze vinden de lessen en het
bezig zijn met opdrachten over het algemeen goed te doen.
We hebben gemerkt dat leerlingen mensen van buiten konden uitnodigen in een les en dat heel soms
deden. Wij hebben nu geleerd hoe we dat bij het uitnodigen kunnen uitschakelen. Wel is het goed om
even te controleren of er via een ander device geen toegang tot een online omgeving open staat. We
hadden namelijk via een spelletje dat openstond ineens een Belgische deelnemer in de lesevaluatie
via Kahoot. Hij maakte de quiz wel voldoende trouwens…

Rooster:
We hebben het rooster voor week 14 aangepast. Elke groep heeft nu 5 lesmomenten op de ochtend, van de 6 die
er zijn, met waar het kon een pauze ertussen. Er is een goede afwisseling tussen workshops en leeractiviteiten.
De kernvakken hebben wat extra ruimte gekregen en Duits ook, omdat daar wat lessen zijn uitgevallen in de
afgelopen periode.
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