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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. In editie 4 onder andere
informatie die we van de bibliotheek ontvingen en enkele belangrijke kaders rondom online lessen.

Veelgestelde vragen:
Kan ik mijn camera uit laten staan als we les hebben?
In theorie kan dat, maar de docenten vinden het fijner als je in beeld bent. Daarnaast is het ook
makkelijker om te zien of wat de docent uitlegt begrepen wordt, zonder dat de docent het steeds hoeft
te vragen. Zie ook nog even de afspraken bij online lesgeven hieronder.
Als de lessen om 12.30 uur zijn afgelopen, ben ik dan vrij?
Dat is afhankelijk van de doelen waar je aan werkt. Je kunt de middagen gebruiken om de opdrachten
van de ochtend af te maken en eventuele doelen die nog openstaan af te werken.
Net als anders dus eigenlijk.

Leuke weetjes:
Bij Engels viel de wifi gisteren weg, ze zaten net in een gezamenlijke voorleesopdracht; iedereen om
de beurt een zin. Toen de docent terugkwam waren de leerlingen zelfstandig verder gegaan met
voorlezen en elkaar aan het helpen. Sommigen hadden niet eens door dat de docent ongeveer vijf
minuten compleet uit de lucht was geweest.
Hoewel leerlingen wel opgelucht zijn dat het centraal examen niet doorgaat, omdat ze nu meer tijd
hebben om hun schoolexamen af te ronden, vinden veel leerlingen het ook wel jammer, omdat ze er
wel naar toe hebben gewerkt. Het is zelfs zo dat er een leerling examens van 2019 gaat maken om te
kijken wat voor resultaat ze zou hebben gehaald.

Nieuws:
De excursies naar Parijs en Terschelling zijn geannuleerd.
Dat is natuurlijk ontzettend jammer, vooral omdat we de reizen voor deze leerlingen ook niet kunnen
verplaatsen. Ze gaan immers naar Quintus of het MBO.
Als u al betaald had, zal dit bedrag deze week op uw rekening teruggestort worden. Eventuele
annuleringskosten neemt de school voor haar rekening.
Vanavond om 19.00 uur is er een persconferentie waarin de regering haar nieuwe maatregelen
bekend maakt. Uit de uitgelekte berichten blijkt dat er een verlenging komt van de huidige
maatregelen. Zodra dit officieel bevestigd is, en we weten hoe lang we nog thuis moeten blijven, gaan
we aan de slag met de planning voor die periode. In de Paarse Noot van vrijdag zullen we u hierin
meenemen. Als u nog tips heeft of dingen die we juist moeten blijven doen, kunt u een mailtje sturen
naar vnh@dr.nassaucollege.nl.
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Vorige week zijn de links verstuurd van de informatiemap voor leerlingen in Teams. Hierin staan de
documenten en brieven die voor leerlingen van belang zijn. Nog niet alle leerlingen hebben de link
geactiveerd. Misschien kunt u uw zoon of dochter er eens naar vragen.
De bibliotheken in Drenthe zijn gesloten. De onlinebibliotheek is wel open!
Niet iedereen is lid van de bibliotheek. Speciaal voor deze tijd heeft de bibliotheek Drenthe het
mogelijk gemaakt dat leerlingen zich ook via de website van de bibliotheek kunnen inschrijven. Zo kan
iedereen gebruik maken van de onlinediensten. Bijvoorbeeld het lenen van e-books en luisterboeken.
Lid worden EN het lenen van e-books/luisterboeken is helemaal GRATIS. Zo kun je bijvoorbeeld
boeken lenen die je nog graag eens wil lezen of boeken die je moet lezen bij de talen. In de
nieuwsbrief (zie bijlage) staat meer informatie. Je kunt gratis lid zijn van de bibliotheek tot en met je
achttiende.
Aandachtspunten profielkeuze havo3/vwo3
- Bij veel vervolgopleidingen is wiskunde verplicht. Kies je op de havo voor CM zonder
wiskunde, dan kan dit consequenties hebben voor de vervolgopleiding. In de
profielkeuzebrochure kan je zien voor welke opleidingen wiskunde verplicht is.
- Leerlingen met een EM profiel hebben soms moeite met biologie. Het lijkt vaak niet mogelijk
om biologie met een voldoende af te sluiten als je daarbij niet de ondersteuning hebben van
het vak scheikunde. Dit geldt alleen voor de havo leerlingen. Op het vwo is deze
keuzemogelijkheid al geschrapt. Leerlingen die toch voor deze combinatie kiezen doen er
verstandig aan om te overleggen met hun biologie docent.
- Leerlingen die voor Cultuur+ kiezen dienen een motivatiebrief te schrijven naar ZIE (cultuur+,
geldt alleen voor leerlingen die niet uit de cultuurstroom komen).
- Een deel van de vwo leerlingen kiest voor het profiel NG om later (dier)geneeskunde te
kunnen studeren. Natuurkunde is een verplicht vak voor deze vervolgopleiding.
- Voor leerlingen die na de havo naar het vwo willen is het aan te raden niet voor het profiel CM
te kiezen, je moet dan 2 nieuwe vakken kiezen op het vwo! (m.a.w. is een vak dat niet
gegeven wordt op het vwo en wiskunde is verplicht op het vwo)
- Voor leerlingen die na de havo naar het vwo willen is het aan te raden dat ze al op de havo
Frans of Duits kiezen (dit geldt voor een EM profiel). Op het vwo heb je namelijk verplicht één
van deze twee talen. Het is bijna onmogelijk om Frans of Duits op het vwo te doen als je dit
niet in de tweede fase van de havo hebt gedaan.
- Leerlingen die BS&M willen gaan doen moeten beschikken over specifieke vaardigheden. Hij
of zij moet sportief zijn en moet daarnaast kunnen samenwerken en organiseren. Het advies
van de docent l.o. is daarom ook belangrijk.
- Ook het vak O&O vraagt specifieke vaardigheden van de leerlingen. Een leerling moet
proactief en nieuwsgierig zijn. Leerlingen die dit vak kiezen en het vak niet in de onderbouw
hebben gehad zullen door een van de O&O docenten uitgenodigd worden voor een gesprek.
- Leerlingen die een extra vak willen doen moeten het extra vak doorgeven aan de coach. Je
mag dit vak alleen gaan doen als je hiervoor een positief advies krijgt van de meerderheid van
de overgangsvergadering. Het extra vak wordt niet ingeroosterd. Je zal dit vak grotendeels via
zelfstudie moeten volgen.
Voor de leerlingen van havo/vwo 3:
In de week van 13 april plannen we een gezamenlijke les. Dan vullen we samen de profielkeuze in. Je
hoeft (vooraf) thuis dus niets in te vullen. Het belangrijkste is dat je voor jezelf een keuze hebt
gemaakt. Hoe het ondertekenen en inleveren van de profielkeuzeformulieren gaat, leggen we tijdens
de les uit. We hebben enkele aandachtspunten toegevoegd waar je rekening mee kunt houden bij het
maken van je keuze. Over deze punten kwamen meerdere vragen. Daarom staan we hier nu ook
even bij stil. Als je vragen hebt of als we je ergens mee kunnen helpen, horen we het natuurlijk graag.
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Evaluaties:
We merken dat er toch behoefte is aan kaders voor het online werken. De volgende afspraken gelden:
- Als je online bent in de les staat je camera aan. Zo kan de docent zien of je bij de les blijft,
zowel letterlijk als figuurlijk. Alleen inloggen is dus niet voldoende.
- Het is niet toegestaan dat je opnames maakt van lessen, tenzij je hier toestemming voor hebt
gekregen van de docent. Het is nooit toegestaan om foto’s of filmpjes van docenten of
medeleerlingen op social media te zetten of op een andere manier te delen.
- Je mag geen mensen van buiten de lesgroep uitnodigen voor de les.
- Doordat je nu veel werk digitaal inlevert zijn we strenger aan het kijken naar of twee leerlingen
erg op elkaar lijkend werk inleveren. Als wij dat constateren, wordt van beide leerlingen het
werk onvoldoende beoordeeld. Voor PTA’s geldt zelfs dat het wordt gezien als fraude en dat
kan betekenen dat je wordt uitgesloten van het examen. Laat je daar dus nooit toe verleiden,
ook niet om iemand anders te helpen! Een indeling van hoofdstukken voor een verslag of zo
mag natuurlijk wel gedeeld worden, als de inhoud maar van jezelf is. Dit geldt ook voor het
kopiëren van het internet.
- Tijdens de les de chatfunctie in teams gebruiken om een vraag te stellen kan goed werken.
Om iets vervelends te schrijven over de docent of een medeleerling niet. Dit geldt net als op
school als pesten.

Rooster:
Voor mavo 4 komt er een nieuw rooster voor het schoolexamen. We zorgen dat je dat in ieder geval voor het
weekend hebt. Zoals het er nu uitziet zal alles online moeten gebeuren en niet op school.
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