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Veelgestelde vragen:
Hoe hebben de examenleerlingen het gedaan?
100% van de leerlingen is geslaagd. Desondanks zijn er nog leerlingen die gekozen hebben voor een
resultaat verbetertoets om te proberen nog een punt omhoog te gaan of een vijfje weg te werken. Zie
ook de nieuwsrubriek.
Hoe gaat het nu leerlingen naar school komen?
Boven verwachting. De meeste leerlingen gaan goed om met de regels en afspraken die op school
gelden. We merken dat de filmpjes goed bekeken zijn, de routing en plekken voor fietsen, handen
wassen enzovoort zijn bekend. Zie verder bij evaluatie.
Is er al meer bekend over het nieuwe schooljaar?
We weten nog niet welke maatregelen er na de zomervakantie gelden. We houden wel rekening met
een start die anders is dan gebruikelijk. Het CMT (Centraal Management Team) heeft voor de
duidelijkheid een besluit genomen over reisjes en uitstapjes; deze zijn in ieder geval tot 1 januari
gecanceld.

Leuke weetjes:
Hetty Knoop ging de examenleerlingen op deze wijze
bezoeken gisteren. Niet te missen zeg maar.
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Nieuws:
Nieuw lid voor oudergeleding van de MR gezocht
Na 3 betrokken jaren gaat Sander Ros volgend jaar stoppen als lid van de oudergeleding van de MR.
We willen Sander via deze weg bedanken voor zijn inzet.
Voor volgend schooljaar zoeken we een nieuw lid voor de oudergeleding die wil meedenken over het
beleid binnen het Dr. Nassau College en voor de locatie Aa en Hunze. Heeft u interesse of wilt u
graag wat meer informatie over de MR, dan kunt u contact opnemen met Rick Tubben, lid MRpersoneelsgeleding (tbb@dr.nassaucollege.nl).
Alle examenleerlingen geslaagd!
Voor het eerst sinds jaren hebben we een 100% slagingspercentage. Extra bijzonder, omdat deze
lichting de eerste is die vanaf de start gepersonaliseerd onderwijs heeft gevolgd. Toch kiezen
meerdere leerlingen ervoor een resultaat verbetertoets te doen, Hiermee willen ze van een 8 een 9
maken, of van een 5 een 6. Leuk om te zien, dat ze die ambitie hebben.
Mavo 3
Alle leerlingen die naar mavo 3 gaan in het nieuwe schooljaar doen de laatste paar weken alleen de
vakken die ze gekozen hebben. Zo kunnen ze focussen op de doelen voor die vakken.

Evaluaties:
Vandaag hebben we de eerste dagen dat er weer leerlingen op school waren geëvalueerd.
Daarbij hebben we de volgende conclusies getrokken:
- De inrichting van de school en de manier waarop de leerlingen ermee om gingen is goed.
- Teams hapert als er veel leerlingen en docenten tegelijk op werken. Dat is nog niet op te
lossen.
- Suite 4 met 31 leerlingen is toch wat vol, er wordt gekeken naar het splitsen van de
betreffende groep.
- Leerlingen vinden het lastig om 1,5m te bewaren, vooral als ze thuis wel hun vrienden
normaal ontvangen. Als school moeten we ons wel aan deze RIVM regel houden.
- Niet alle leerlingen hadden deze week oortjes of een koptelefoon mee. Dit is wel de
bedoeling.

Rooster:
Voor de komende week zijn er geen wijzigingen.
Herinnering: Op dinsdag 9 juni zijn alle leerlingen ’s middags vrij. We hebben een studiemiddag met
het team.
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