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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 8 een leuke link
naar de uitkomst van De Onmogelijke Opdracht van O en O. In verband met de mogelijke herziening
maatregelen Corona op dinsdag, komt de volgende Paarse Noot woensdag 22 april uit.

Veelgestelde vragen:
Gaan de leerlingen grote achterstanden oplopen door het online lesgeven?
We proberen zoveel mogelijk leerstof online aan te bieden. Daarbij is soms een thema gewisseld met
een ander omdat die beter online kan. We merken wel dat leerlingen het thuiswerken lastiger vinden
en daardoor later klaar zijn met hun doelen. Vooral in leerjaar 1 is dit het geval.
Daarom is het fijn als coach en ouders hierin een team vormen, zodat de leerling zich zo optimaal
mogelijk kan blijven ontwikkelen.
Wij zullen zowel met het bespreken van de overgang als met het leerstofaanbod in het nieuwe
schooljaar rekening houden met de extra uitdagingen die leerlingen hebben gehad in de Coronatijd.
Hoe gaat het eigenlijk met de examenleerlingen?
Komende week hebben de examenleerlingen hun laatste schoolexamens. Na de meivakantie (van 23
april t/m 6 mei) is er nog ruimte voor inhaaltoetsen of herkansingen. Op 28 mei bepalen we de
eindcijfers. Op 4 juni horen de leerlingen of ze geslaagd zijn. Daarna is er de mogelijkheid om voor
maximaal twee vakken een Resultaat Verbeter Toets te doen, die voor 50% meetelt.
De meeste leerlingen staan er goed voor. Dit was overigens voor de Coronatijd ook al het geval.

Leuke weetjes:
Voor O&O hebben de leerlingen van 1a de uitdaging van een “onmogelijke opdracht” gekregen.
Kim en Marit wilden een beroemd iemand te spreken krijgen. Ze hebben een geluidsfragment
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ontvangen van Lavezzi Rutjes, zoon van Nathan Rutjes.
Klik op de link voor het fragment.

Nieuws:
School open voor leerlingen voor wie thuiswerken echt niet lukt
Vanaf maandag is de school open en is er begeleiding voor leerlingen voor wie het thuiswerken niet
lukt. De ondersteuningscoördinator bepaalt in overleg met de coaches wie hiervoor in aanmerking
komen.
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Profielkeuze havo en vwo 3 en lessen
De leerlingen die een keuze hebben gemaakt voor een profiel zullen na de meivakantie met hun
profielvakken en één of twee extra vakken aan de slag gaan en de andere vakken laten vervallen.
Voor de overgang zal ook alleen naar deze vakken worden gekeken. Zo kunnen ze zich focussen op
de vakken waar ze in hv4 mee verder gaan. Er komt volgende week een brief voor ouders en
leerlingen met meer informatie. Met deze aanpassing sluiten we aan bij de beslissing die Quintus
heeft genomen i.v.m. het coronavirus. De verandering is goedgekeurd door de MR.

Evaluaties:
Geen nieuwe evaluatiepunten vandaag.

Rooster:
Een kleine aanpassing voor komende week bij Frans. Verder geen wijzigingen.
Voor de periode na de meivakantie vervallen alle lessen voor mavo 4, per vak worden aparte afspraken gemaakt
met leerlingen die nog inhaaltoetsen of herkansingen hebben.
Voor hv3 komt er een aangepast rooster voor na de meivakantie (zie ook nieuws)
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