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Corona beheerst het nieuws en onze gedachten. Waar we kunnen zorgen we voor duidelijkheid met
betrekking tot school. Om jullie 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 11 onder andere
info over Taaldorp en een verslagje van de klankbordgroep ouders.

Veelgestelde vragen:
Vanaf 1 juni moeten de VO-scholen weer beginnen. Is al duidelijk hoe dat gaat worden?
In de klankbordgroep heb ik de mening van de ouders gevraagd (zie verslag). In het team is ook een
brainstorm geweest en we hebben informatie ontvangen van andere scholen hoe zij e.e.a. oppakken.
We zijn bezig met het opstellen van een protocol, dat willen we komende week in het team bespreken
en dan kunnen we hopelijk woensdag iets meer duidelijkheid geven.
Hoe gaat het op dit moment met de afronding van de examenleerlingen?
Deze weken gebruiken de leerlingen van de examenklas om hun laatste handelingsopdrachten in te
leveren en zijn er elke middag leerlingen op school voor inhaal examens en herkansingen. Over het
algemeen wordt er hard gewerkt door die leerlingen, maar is een heel stel ook al klaar met alles.

Leuke weetjes:
In April zijn leerjaar 2 rood en wit aan de slag gegaan met The Big Challenge om spelenderwijs bezig
te zijn met Engels. Voor elke opdracht die ze maakten kregen ze punten toegekend, hieruit is de
volgende top 3 gekomen:
Susanne Bilstra (Wit, 354.320 punten maar liefst)
Pascal Poort (Wit, 81.082)
Mats Kuipers (Rood 80.750)
Op 20 april zijn collega Denise Scholtens en haar man Tim de trotse ouders van zoon
Niek geworden.
Alles is goed met het mannetje en ze zijn trotse ouders. Van harte gefeliciteerd!

20 mei is voor een andere collega een bijzondere dag: Kerstin Schepers gaat trouwen met haar
Silvan. Hoewel door de Coronacrisis alles anders verloopt dan bedacht, wordt het toch wel een
onvergetelijke dag. We wensen haar veel plezier.
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Nieuws:
Taaldorp
De indeling voor Taaldorp wordt maandag aan de leerlingen verstuurd.
Partnerschool Kunskapsskolan
Gisteren kregen we het verlossende telefoontje: We zijn Partnerschool geworden van
Kunskapsskolan! Daarmee hebben wij bewezen te voldoen aan de (hoge) kwaliteitseisen die door
deze organisatie in Zweden aan hun eigen onderwijs worden gesteld. De Onderwijsinspectie erkent
deze Zweedse kwaliteitseisen.
In de krant
Knap hè, dat de leerlingen op de foto ineens al in de examenklas zitten….
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Evaluaties:
Verslag klankbordgroep ouders
De meeste ouders gaven aan dat ze het liefst de drie weken in juni waar we het over hebben laten
zoals het nu is, met de volgende aanvullingen:
- Leerlingen hebben behoefte aan sociaal contact, dat zou naast de online lessen het
uitgangspunt kunnen zijn.
- Misschien is het mogelijk sportactiviteiten of andere lessen te organiseren.
- Ondanks dat de leerlingen van de school ouder zijn dan die op de basissscholen, zal 1,5m
handhaven erg moeilijk worden. We merken dat ook nu al, met maar een stuk of 10 leerlingen
op school.
- Ouders hebben geen zicht op de kwaliteit van de geboden lessen, dekken we hiermee wel
wat de leerlingen zouden moeten leren? Ik heb uitgelegd dat de laatste tredes van het
schooljaar vaak herhalingsstof bevatten en dat we ook bij de start van het nieuwe schooljaar
zullen checken wat leerlingen beheersen.
- Als de school doorgaat met online lessen is het belangrijk om leerlingen met veel
openstaande doelen op school te begeleiden.
Andere onderwerpen die aan de orde kwamen:
- Voor een volgende keer zou feedback (verschillen in hoe docenten dit doen, wat vinden
leerlingen en ouders goede feedback, enz.) als thema besproken kunnen worden, eventueel
zou iemand van de expertgroep kunnen aansluiten.
- Is er voor HAVO/VWO 3 nog een gelegenheid om afscheid te nemen van de school?
Dit gaan we nog bespreken.
- Hoe is de kennismaking op Quintus nu georganiseerd?
Ook daar zijn we mee bezig.
- Verder hebben we nog wat ideeën uitgewisseld met betrekking tot de diplomering.
Paarse Noot
Omdat de hoeveelheid nieuws terugloopt gaan we de Paarse Noot nu terugbrengen naar één keer per
week. Omdat komende week een korte week is verschijnt hij dan op woensdag, daarna in principe op
vrijdag.

Rooster:
Kerstin Schepers is vanwege haar huwelijk komende week en de week erna afwezig, als er vragen zijn bij
leerlingen, kunnen ze contact opnemen met Tom Verschoor.
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