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22 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 9 een link naar een
online meivakantiefilmpje van het team voor de leerlingen en een quiz met jeugdfoto’s van teamleden.

Veelgestelde vragen:
Mogen we na de meivakantie weer naar school?
De mogelijkheden worden wel iets verruimd, maar echt naar school zoals vòòr Corona kan nog niet.
We gaan voor leerjaar 3 en 4 geplande en inhaaltoetsen uit het PTA op school doen, hiervoor komt
een planning. Ook hebben de CLZ’s in overleg met coaches en ouders bepaald voor welke leerlingen
het beter is om op school te werken. Daar zijn we deze week mee begonnen en na de meivakantie
gaat dat verder.
Moeten we in de meivakantie ook schoolwerk doen?
Je hebt, net als normaal, in de meivakantie geen les. Maar als je nog wat doelen open hebt staan is er
niets op tegen om deze in de vakantie te doen. Geniet ook een beetje van je vrije tijd, om op 7 mei
weer fris en fruitig online te zijn voor de lessen.

Leuke weetjes:
Voor O&O hebben de leerlingen van 1a de uitdaging van een “onmogelijke opdracht” gekregen.
Vorige keer was er een geluidsfragment, deze keer een oproep voor een opruimdag, die als bijlage is
toegevoegd.
De nieuwe opdracht voor O&O is ook leuk:
De opdracht is te bedenken hoe we vorm kunnen gaan geven aan 1.5 m beleid voor scholen. Hoe zij
dat zien, wat is er mogelijk, welke oplossingen etc .
De docenten missen het livecontact met de leerlingen heel erg! Omdat ze trots op jullie zijn en om
jullie een hart onder de riem te steken hebben ze een leuk filmpje voor jullie gemaakt. Veel kijkplezier!

https://youtu.be/ohaGZ9Nlbv0
Zag je in het filmpje ook jeugdfoto’s voorbijkomen? Herkende je ze? Dan is deze quiz leuk om te
doen. De eerste drie leerlingen die de foto’s allemaal goed raden verdienen een Bol.com
tegoedbonbon van €10,-.
Maak de quiz!
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Nieuws:
School open vanaf 1 juni?
Gisteren is er in de persconferentie van de regering meer duidelijkheid gegeven over de
Coronamaatregelen. Tot 1 juni gaan wij in het VO niet naar school, behalve de leerlingen die thuis niet
goed kunnen werken en leerlingen die een schoolexamen moeten maken.
Hierover heeft u een algemene brief van Marcel Klaverkamp ontvangen vandaag.
Met het team van Aa en Hunze gaan we ons voorbereiden op de 1,5m regel in combinatie met school
vanaf 1 juni. Het eerste overleg hierover heeft vanmiddag plaatsgevonden.
Daar zijn een aantal zaken gekomen.
- Taaldorp gaat door, maar in juni. De info hierover hebben de leerlingen inmiddels ontvangen.
- De groene week van 25 mei wordt een gewone lesweek.
- De ambitiegesprekken voor leerjaar 1 t/m 3 gaan door, mogelijk online.
Planning mavo 4
Na de meivakantie vinden de inhaal- en herkansingstoetsen plaats. Het rooster hiervoor wordt
vandaag verstuurd.
Op 28 mei moeten alle cijfers zijn ingeleverd.
Op 4 juni krijgen alle leerlingen van mavo 4 bericht of ze zijn geslaagd en hun cijferlijst.
Op 5 juni moeten de leerlingen aangeven voor welk(e) vak(ken) (maximaal 2) ze een resultaat
verbetertoets willen doen.
De diploma-uitreiking staat gepland op 1 juli, de vorm waarin dat gaat weten we nog niet.

Evaluaties:
We merken dat het voor sommige leerlingen toch lastig is gestelde doelen op tijd af te krijgen.
Als dit voor jou geldt, kan je coach samen met jou en je ouders kijken hoe we jou daar het beste bij
kunnen helpen. Realiseer je wel dat je de middagen, als er geen lessen zijn, kunt gebruiken voor het
werken aan je doelen. School duurt normaal toch ook tot 15.15 uur?

Rooster:
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