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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 5 onder andere
een lesvoorbeeld, om te laten zien hoe zoiets gaat, en een

Veelgestelde vragen:
De PTA-toetsen van leerjaar 3 zijn uitgesteld, komen we nu niet in tijdnood?
We gaan komende week kijken wat er tot de zomer gepland stond en maken dan een plan. We zullen
rekening houden met de spreiding van de toetsen en niet alles doorschuiven naar het nieuwe
schooljaar. De wijze van toetsen kan wel aangepast worden. Er mogen tot nu toe geen onderdelen
geschrapt worden.

Leuke weetjes:
Een lesvoorbeeld:
Vandaag (vrijdag 03-04-20) begon de ochtend van rood 2 met een les NaSk. Deze les ging over serie
en parallelschakelingen. Aan het eind van de LessonUp presentatie moesten de leerlingen de
volgende opdracht maken:
1. Teken op een vel papier een serieschakeling van drie lampjes met
een spanningsbron en een schakelaar waarmee je alle drie de
lampjes tegelijkertijd aan en uit kunt zetten.
2. Teken op een vel papier een parallelschakeling van drie lampjes
met een spanningsbron en een schakelaar waarmee je alle drie de
lampjes tegelijkertijd aan en uit kunt zetten.
Hiervoor kregen ze 15 minuten de tijd. Na die 15 minuten moesten de
leerlingen om de beurt hun opdracht via de webcam in de teamsvergadering laten zien. De leerlingen konden direct feedback krijgen op
hun schakeling. Ook de andere leerlingen konden meekijken en vragen
stellen.
Als de leerlingen op school zo’n opdrachten moeten doen zien ze vaak
alleen de tekening van de buurman of buurvrouw. Nu kon iedereen de
tekening zien en van elkaars tekeningen leren.
Zie hiernaast twee tekeningen van leerlingen:
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Nieuws:
Sportvlog
De leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 zijn de afgelopen twee weken bezig geweest met het maken van
een sportvlog, de opdracht is nog te bekijken via https://youtu.be/SuBzdyFhDxY.
In de sportvlog moeten leerlingen laten zien wat ze in tien schooldagen hebben gedaan aan
lichaamsbeweging.
De deadline voor het aanleveren van de sportvlog is vrijdag 10 april
Sportfolio App
Vanaf volgende week gaan de leerlingen uit leerjaar 1 t/m 3 voor LO werken met de Sportfolio App.
Deze app is voor iOs en Android te downloaden in de App Store en Google Play Store. De leerlingen
hebben afgelopen woensdag al een instructiebrief hiervoor ontvangen.
In deze Sportfolio App kunnen leerlingen werken aan hun eigen sport portfolio, oftewel Sportfolio.
Hierin staan challenges en opdrachten die ze de komende periode kunnen doen. Deze opdrachten
zijn deze specifiek gericht op het individueel bewegen. Ook kunnen leerlingen hun eigen challenges in
de app aanmaken en hiervoor bewijs aanleveren door middel van bijvoorbeeld een link naar een
Strava-activiteit.
Leerlingen maken in de app hun eigen leerproces inzichtelijk door het aanleveren
van nulmetingen en eindmetingen op o.a. video. Deze video’s worden
rechtstreeks in de app opgeslagen, en niet op de telefoon of iPad zelf. Dit in
verband met de AVG.
Via het online docenten dashboard kunnen de docenten de vorderingen van
leerlingen monitoren en leerlingen in de app voorzien van feedback en
beoordelingen.
Meer informatie over de Sportfolio App is te vinden op www.sportfolioapp.nl

Evaluaties:
Vanuit de klankbordgroep leerlingen kwamen de volgende tips voor docenten:
Sommige docenten geven alleen wat video’s en opdrachten, vragen stellen moet via de mail, maar
dan duurt het lang voor je antwoord krijgt.
Gebruik een powerpoint met als eerste sheet “Doe je microfoon en camera uit”. Dat werkt erg goed.
Deze tops gaven ze aan:
Ik heb heel veel respect voor hoe snel de school een nieuw systeem heeft bedacht.
Ik snap eigenlijk niet waarom de lessen perse ‘s ochtends moeten we hebben de hele dag, doe het
dan ’s middags.
Komende dinsdag om 19.00 uur hebben we weer een online overleg met de klankbordgroep ouders.
Mocht u mee willen praten, dan kunt u dat via een mailtje aan vnh@dr.nassaucollege.nl laten weten,
dan wordt u toegevoegd aan de groep.

Rooster:
Alle leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 hebben via hun coach vandaag het doelenschema voor de komende weken
ontvangen. Het rooster is niet gewijzigd.
De examenleerlingen ontvangen hun rooster met schoolexamens en de wijzigingen in het PTA ook vandaag.
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