De Paarse Noot
Corona editie 7

14 april 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. In editie 7 naast de
informatie ook een beetje vertier.

Veelgestelde vragen:
Volgende week is er een natuurkunde toets voor de Mavo 4 leerlingen. Gaat deze ook digitaal?
Voor natuurkunde is dat lastig, omdat je ook moet tekenen. Daarom wordt de toets naar jullie huis
gestuurd in een verzegelde envelop en dan mag je hem op het toetsmoment als meneer Cloo het zegt
openen en maken. Als de tijd om is mail je een foto van je toets naar meneer Cloo, doe je de toets in
de antwoordenvelop en stuur je hem via de post terug.
Er zijn doelen nog niet afgetekend in de portal, hoe kan dat?
Er kunnen drie redenen zijn waarom een doel op verstreken staat:
1. De toets kan niet online worden afgenomen en daar moet de docent iets op verzinnen. Als
het goed is wordt de streefdatum dan naar achteren gezet, de leerling heeft dat al via de
coach gehoord.
2. De toets/missie is ingeleverd, maar nog niet op ingeleverd gezet. Dit graag even aan de
vakdocent doorgeven via de mail en cc aan de coach. De termijn van nakijken is in principe
10 werkdagen.
3. De leerling heeft de toets/missie daadwerkelijk nog niet ingeleverd. Hier heeft de coach een
rol in, om de leerling te begeleiden dit alsnog te doen.

Leuke weetjes:
De coachleerlingen van mevrouw van der Deen en mevrouw Pinzon hebben een leuke challenge
gedaan afgelopen week. Als ze iets leuks deden of iets extra's voor hun ouders of omgeving mochten
ze daar een fotocollage of vlog van maken. Er zijn ontzettend leuke dingen uit gekomen; leerlingen
hebben buren verrast en lekkere ontbijtjes gemaakt voor hun ouders. De winnaar(s) krijgen deze
week bericht!
Gebruik Sportfolio App
Vanaf vorige week zijn leerlingen voor LO aan het werk met de Sportfolio App. We merken dat
sommige leerlingen het nog lastig vinden of dat het voor hun niet duidelijk is wat ze moeten doen.
Daarom nodigen wij donderdagmiddag om 13.00 alle leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 uit in Teams
voor een uitleg over de app en het werken hier mee. Als je vragen hebt kun je deze hier stellen.
Ook ouders zijn welkom om hierbij aan te sluiten.
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Nieuws:
Bedankt
Graag willen we jullie langs deze weg bedanken voor jullie medewerking om het online lesgeven goed
te laten verlopen. Het moet voor ouders niet makkelijk zijn in deze tijd alle ballen hoog te houden en
naast het eigen werk ook nog toe te zien op het schoolwerk van jullie kinderen. Ook de leerlingen
verdienen een compliment, want over het algemeen wordt er goed gewerkt. Het is natuurlijk niet de
bedoeling dat het met elkaar delen van werkruimte leidt tot onenigheid in het gezin. Daarom kun je
altijd aan de bel trekken bij de coach van je zoon/dochter als dit het geval is. Vaak hebben zij net
genoeg (fysieke) afstand om de leerling te stimuleren of sturen.
Profielkeuze havo en vwo 3
Op vrijdag 17 april gaan we met havo 3 en vwo 3 de definitieve profielkeuze invoeren. Dit doen we
tijdens een gezamenlijke les via Teams.
Havo 3 heeft de les om 08.30 uur.
Vwo 3 heeft de les om 09.00 uur.
Heb je nog moeite met kiezen?
Dat betekent dat je voor 17 april je keuze gemaakt moet hebben. Een profielkeuze is soms best lastig.
Veel leerlingen zijn er helemaal uit, maar er zijn ook een paar leerlingen die nog twijfelen. Kom je nog
niet helemaal uit je keuze? Twijfel je nog over je pakket? Of twijfel je nog over een paar vakken? Dat
is helemaal niet erg.
Vind je of vinden jullie (jij en je ouders) het prettig om er nog even over te praten of wil je nog wat
extra informatie? Dat kan natuurlijk.
We kunnen bijvoorbeeld een afspraak maken. Daarnaast kan ik je boeken uit havo 4/vwo 4 laten zien
als je dat graag wil. Je kunt eventueel in gesprek gaan met een leerling uit havo 4/vwo 4. Kortom, er
valt van alles te regelen. Het is alleen belangrijk dat jij aangeeft wat je eventueel nodig hebt om een
goede keuze te kunnen maken. Als je vragen hebt of als ik je ergens mee kan helpen, hoor ik dat
graag. Geen enkel probleem.
Tom Verschoor

Evaluaties:
Klankbordgroep dinsdag 7 april
In de klankbordgroep is de algemene tendens over het online onderwijs positief.
Ook de communicatie wordt goed ontvangen.
Voor de examenleerlingen is het wel een beetje sneu, dat alle dingen die horen bij zo’n laatste jaar nu
niet door kunnen gaan. Dat gevoel delen wij ook, en als duidelijker is hoe het na de meivakantie
verder gaat zullen we ons beraden over hoe we het examenjaar toch nog bijzonder kunnen afsluiten.
Voor enkele vakken weten leerlingen soms niet goed wat ze moeten doen. De betrokken docenten
worden hierop gewezen.
Er zijn docenten die hun instructie langer doen dan anderen. Een half uur wordt door de leerlingen als
prettig ervaren en ouders merken ook dat de betrokkenheid vergroot wordt als er meer vragen worden
gesteld door de docenten.

Rooster:
Geen wijzigingen op dit moment.
Omdat de boog niet altijd gespannen kan staan op de volgende pagina een woordzoeker met de voornamen van
de docenten. Als je ze allemaal hebt weggestreept, vormen de overige letters een boodschap voor onze
leerlingen.
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