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Onderhoudswerkzaamheden ICT
Maandag 21 oktober vinden er Nassau breed onderhoudswerkzaamheden plaats, waardoor tijdelijk
bepaalde faciliteiten niet bereikbaar zijn.
Netwerkbeheer ICT

Dag van de Franse taal
Bonjour!
Op 14 november 2019 vindt de zesde landelijke Dag van de Frans taal plaats. Het is inmiddels een
traditie dat op de tweede donderdag van november honderden scholen in het teken staan van de
Franse taal en cultuur. Het doel van deze dag is om de Franse taal en cultuur te promoten en er een
hele leuke dag van te maken. Op onze locatie zijn er voor klas 1, 2 en 4 in de ochtend allerlei lessen
vakoverstijgende lessen. Zo zullen alle lessen een Frans tintje hebben.
Voor klas 3 staat er een uitje op de planning. Zij gaan naar de bioscoop in Groningen! Pathé is een
Frans bedrijf en elk jaar draaien zij een Franse film en werken ze mee aan deze dag. Voor de mavo
leerlingen kunnen zij tijdens deze dag een opdracht van CKV afronden en voor de havo/vwo
leerlingen een onderdeel van een presentatie.
Daarnaast zal er weer een Franse lunch zijn voor alle leerlingen zoals de afgelopen twee jaar. Al met
al zijn er dus allerlei leuke activiteiten georganiseerd et ça serait une journée agréable!

Profielkeuze havo 3 en vwo 3
Woensdag 30 oktober zal Miranda Trijsenaar, decaan havo op Quintus, voorlichting komen geven
over het profielkeuzetraject dit schooljaar.
Dit is van 8.30 tot 9.30 op suite 4. Leerlingen worden voorgelicht hoe ze dit schooljaar richting
profielkeuze gaan.

Groene week
In de week van 11 tot en met 15 november (week 46) is de eerste Groene week van dit schooljaar. In
de Groene weken worden voornamelijk practica en projecten uitgevoerd, worden er examentrainingen
aangeboden en is er ruimte voor excursies en LINKT-activiteiten. In de ochtenden zal om 9.30 zoals
gewoonlijk worden gestart in de basegroup en is er van 10.00 tot 12.30 tijd voor de vakspecifieke
activiteiten.
De LINKT-activiteiten zullen in de middag van 13.00 tot 15.00 zijn, enkele examentrainingen en/of
excursies daargelaten. Om 15.00 wordt de dag ook weer afgesloten in de basegroup.
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Klas 3 Op weg naar Het Lagerhuis
Door: Tom Verschoor, docent Nederlands
Elk schooljaar organiseert de vaksectie Nederlands een debat in de raadszaal van Gieten. Door
middel van dit debat ronden de leerlingen gelijk een trede af. Dat is een mooie bijkomstigheid.
De afgelopen jaren hebben we veel debattalenten voorbij zien komen. We zagen sterke sprekers,
goed onderbouwde argumenten, mooie reacties en zelfs aanstormende debatleiders. Kortom, we
moeten iets met dat talent. Daarom gaan we meedoen aan de grootste debatcompetitie van
Nederland! Namelijk, Op weg naar Het Lagerhuis.
Op vrijdag 28 februari strijden we in de provinciale voorronde voor een plek in de landelijke finale. Dat
wordt een fantastische uitdaging en een onvergetelijke ervaring. De leeftijden van de deelnemers
variëren van circa 14 tot en met 19 jaar. Daarmee hebben wij waarschijnlijk het jongste team, maar
dat zegt niets. We gaan ons goed voorbereiden. Een goede voorbereiding is namelijk het halve werk.
In december gaan we starten met de voorbereiding. Tijdens de groene
activiteitenweken organiseren we debattrainingen. Daarnaast gaan we ons
richten op de stellingen. Wat wordt er bedoeld met de stelling? Wat zijn
sterke argumenten? Hoe reageren we op de argumenten van de
tegenstanders? We zullen daarbij geholpen worden door Peter Frans,
coördinator Model European Parliament Groningen. De heer Frans
begeleidt scholen die deelnemen aan een debatcompetitie voor het
Europees Parlement. Hij zal in Gieten een les komen verzorgen over
debatvaardigheden. Op dit moment telt ons debatteam vijf leden. We zijn
nog op zoek naar vijf enthousiastelingen. Wil je deze kans niet missen? Wil
je je debatvaardigheden verbeteren? Geef je dan op bij Tom Verschoor,
docent Nederlands: vhr@dr.nassaucollege.nl

Topsport Atletiek: Anna-Romée van der Spoel
Anna-Romée van der Spoel uit 3D wordt in Nederland gezien als een groot talent bij de
werponderdelen (discuswerpen en speerwerpen).
Ze was vorig jaar genomineerd als sporttalent van Drenthe en ze pakte dit jaar drie keer goud bij het
Noord-Nederlands kampioenschap.
Vorig jaar won ze als junior D ook de ene wedstrijd na de andere, o.a.:
Noord Nederlands Kampioen speerwerpen en discuswerpen
Eerste op de Nederlandse ranglijst discuswerpen
Brons bij het Nederlands Kampioenschap en discuswerpen
Anna-Romée maakt gebruik van de topsportregeling bij ons op school. Wanneer het nodig is, mag ze
eerder naar huis voor een wedstrijd of een training.
Zie onderstaande link voor een filmpje:
https://youtu.be/rsEI6l0hSDA

Werken in het ziekenhuis
Bericht van de decaan:
Ben jij ook zo nieuwsgierig wat er allemaal in het
ziekenhuis voor banen zijn?
Zie onderstaande link van het Martini Ziekenhuis in
Groningen:
https://youtu.be/bNfhz5BbEFM
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Antwoorden op vragen die zijn gesteld op de ouderavond
Om de overgang tussen gepersonaliseerd onderwijs en het meer traditionele van Quintus
soepeler te laten lopen zou je zo nu en dan indicatie cijfers kunnen geven. Kinderen die bij het
krijgen van cijfers dichtslaan kunnen zo een beetje ervaring opdoen.
Dit idee gaan we meenemen naar het team en verder onderzoeken.
Hoe staat het met de verhouding O&O en A&D ten opzichte van bijvoorbeeld
Nederlands/Engels/Duits/Frans en eventuele andere vakken? Wij begrijpen twee uur per week
A&D en bijvoorbeeld anderhalf uur per week Duits/Nederlands (inclusief workshop). Wij blijven
ons afvragen of de stof voldoende is voor het examen.
Alle leerstof die wordt aangeboden voldoet aan de landelijke normen. Zo zijn er hele specifieke regels
voor het aantal lesuren O&O. Uiteraard zullen wij tussentijds blijven monitoren hoe de leerlingen
ervoor staan en indien nodig aanpassingen in het rooster doorvoeren.
Is er een mogelijkheid om een blokuur LO2 (mavo) aan te bieden i.p.v. 2 keer week, naast 2
keer per week gewoon LO.
Deze wens leeft bij meerdere leerlingen. Rooster technisch is dat op dit moment niet mogelijk.
Waarom kunnen de leerlingen niet een halfjaar O&O en dan een halfjaar A&D kiezen in het
derde leerjaar (havo/vwo)?
Dit is nodig voor een goede aansluiting richting de tweede fase. Leerlingen kiezen daarom in leerjaar
3 voor één van beide vakken.
Wordt op Quintus de toetsweek ook voor de Kunskapsskolan leerlingen gedaan of ronden zij
vakken op de voor ons gebruikelijke manier af. En wat is de gebruikelijke manier.
Op Quintus, leerjaar 4, hebben leerlingen inderdaad een toetsweek en krijgen cijfers. Uiteraard is het
mogelijk dat GO leerlingen voor een vak gaan versnellenen en hiermee een eigen programma gaan
volgen.

Klas Gepersonaliseerd Onderwijs Tweede Fase Quintus van start
Assen, 10 oktober 2019
Dit schooljaar is de groep vierdeklassers die Gepersonaliseerd Onderwijs (hierna: GO) krijgen op
Quintus van start gegaan. De leerlingen, die afkomstig zijn van de locaties aa en Hunze en Norg,
hebben hier weer wekelijks een coachgesprek van een kwartier. De coaches zijn ook meegekomen
vanuit de regiolocaties en veel leerlingen hebben nog steeds dezelfde coach als die ze hadden op de
vorige locatie. De docenten die vanuit Gieten werkzaam zijn als coach op Quintus zijn Kaysa
Struiksma, Christian Dekens, Tom Verschoor en Ellen Fleurke.
Voor deze groep is een apart gebouw ingericht, waar een leerplein is en een leslokaal. Het leerplein
wordt bemand door een docent die leerlingen kan helpen als ze hier workshop hebben ingepland. De
meeste lessen worden ook in dit gebouw gegeven door docenten die tevens werkzaam zijn als docent
voor de andere groepen havo en atheneum tweede fase op Quintus. Deze docenten hebben
aangegeven dat zij graag met het GO wilden werken en krijgen hier ook scholing in. De belangrijkste
pijlers van het GO worden hierin meegenomen, zodat leerlingen eigenaarschap hebben over het
leerproces en doelgericht werken.
Uiteraard zijn deze leerlingen ook bezig met het toewerken naar het eindexamen. Ze volgen het
Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) waarbij onderdelen van examens al worden afgerond.
Ook hebben ze na de vakantie hun eerste toetsweek. De docenten, die jarenlange ervaring hebben
met examentraining, bereiden ze hier uiteraard goed op voor.
Van de betrokken leerlingen, ouders, docenten en coaches hebben wij positieve geluiden
teruggekregen over de start van GO op Quintus. De kennis en vaardigheden van de docenten vanuit
de regio met GO en van de docenten van Quintus met het toewerken naar en afronden van examens
vullen elkaar mooi aan. Er wordt een doorlopende leerlijn geboden waarbij docenten en coaches
leerlingen begeleiden en ondersteunen in het behalen van hun leerdoelen. Zowel leerlingen, docenten
als coaches werken hard om het belangrijkste einddoel te bereiken; het zo goed mogelijk behalen van
het eindexamen.
Ellen Fleurke, coach klas 1 (Aa en Hunze) en 4 (Quintus), docent talen
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Maatschappijleer
Maatschappijleer is een vak waarbij de leerlingen bezig gaan met onderwerpen die om hen heen
gebeuren en leren hier een mening over te vormen. Ze verdiepen zich in de wereld om zich heen,
maar ook in hunzelf. Maatschappijleer is niet alleen interessant, maar ook belangrijk voor het examen.
Het is een verplicht vak die dus afgerond moet worden in leerjaar 3. Rond een leerling het met een 7
of hoger af, dan is dit ook direct een compensatiepunt voor het eindexamen. Dit compensatiepunt kan
ingezet worden bij het examen.
De afgelopen periode zijn de leerlingen bezig geweest met het verslag ‘Mijn leven’. Hierin omschreven
de leerlingen hun gezin, omgeving, cultuur, subcultuur, hobby’s, belangstellingen en de toekomst.
Deze onderdelen verwerkten ze in een verslag en hierop worden ze beoordeeld aan de hand van een
cijfer. Kreeg u misschien ook de vraag tijdens het eten welke opleidingen u heeft gedaan? Dan was
uw zoon/dochten bezig met het verslag van maatschappijleer.
De aankomende periode staat het onderwerp ‘Verslaving’ op het programma. Leerlingen gaan eerst
onderzoeken wat verslaving in het algemeen is en gaan daarna verder in op verschillende vormen van
verslaving. In de lessen wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed en krijgen leerlingen de
mogelijkheid om aan het verslag te werken. Ook dit verslag wordt beoordeeld met een cijfer.
Naast de onderwerpen ‘Mijn leven’ en ‘Verslaving’, gaan we het ook nog hebben over ‘Criminaliteit’ en
‘Politiek’. Aan deze twee onderwerpen zit ook een opdracht gekoppeld en alle vier onderwerpen
samen leveren een gemiddeld eindcijfer op. Maatschappijleer heeft ook een gekoppeld doel met
Nederlands, dit is het debat. Dit is bij maatschappijleer een handelingsdeel en wordt afgerond met een
V of een G.

Art & Design
Opdracht tekenen gemaakt door Jolijn Blauw, 3C.

Informatieavond voor leerlingen uit groep 8
Heeft u een zoon of dochter in groep 8 op de basisschool? Op 12 november vindt de eerste
informatieavond op onze school plaats. Deze begint om 19.00.
Graag aanmelden via aaenhunze@dr.nassaucollege.nl

Jaarplanner
Voor data omtrent ouderavonden, studiedagen of andere belangrijke dagen zie onze jaarplanner:
https://aaenhunze.nassaucollege.nl/actueel/jaarplanner-schooljaar-2019-2020
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