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Beste ouders/verzorgers,
In deze wekelijkse update ontvangt u wederom informatie over ons onderwijs in relatie tot het Covid-19
virus.
Schoolexamens
(Alléén) schoolexamens worden afgenomen op school. In een eerder bericht lieten we u weten dat PTAtoetsen worden afgenomen op school. Het PTA is het programma van toetsing en afsluiting en hierin is
het schoolexamen vastgelegd en daarnaast zijn er toetsen in opgenomen voor de overgang naar het
volgend leerjaar. Een belangrijke aanvulling op het eerdere bericht is dat alleen schoolexamentoetsen
(dus SE's) worden afgenomen op school, gedurende de lockdown.
Dat betekent dat leerlingen van de leerjaren vmbo-3, 4 en havo/vwo-4, 5 en 6 schoolexamentoetsen op
school afleggen. In de voorexamenklassen worden er echter nog niet zoveel schoolexamens afgenomen,
dus het aantal keren dat deze leerlingen naar school komen, zal beperkt zijn. Uiteraard worden ze dan
hierover geïnformeerd.
Scores o-v-g-t
Zoals u wellicht heeft gezien hebben we in SOM bij uw kind een o-v-g score toegevoegd.
O= onvoldoende
V= voldoende
G= goed
T= twijfel, nog onvoldoende beeld om een O,V, of G te geven.
Met deze score geven we een score aan van de werkhouding en voortgang van uw kind in relatie tot het
huidige thuisonderwijs. Deze scores brengen we elke twee weken aan. Bij opvallende scores neemt de
mentor contact met u op. En mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, neem dan ook zeker zelf
gerust contact op met de mentor van uw kind.
Voorbereiding op versoepeling maatregelen
Ondanks dat de maatregelen deze week weer zijn aangescherpt, denken we als school toch ook al na
over hoe we het onderwijs laten plaatsvinden op het moment dat de maatregelen worden versoepeld.
Ook al kennen we de dan geldende maatregelen nog niet, we hebben gemerkt dat het nadenken en het
met elkaar van gedachten wisselen over de diverse mogelijkheden helpt bij later zo slagvaardig en
flexibel mogelijk reageren op de situatie. Heeft u tips en/of ideeën, laat ze ons vooral weten.

De 1,5 meterregel
Bij de start van het 1,5-meteronderwijs op school, moesten sommige leerlingen duidelijk wennen.
Inmiddels volgt het grootste deel van de leerlingen de gedragsregels zoals die nu gelden. Complimenten
voor deze leerlingen. Om ook de veiligheid van onze medewerkers te waarborgen, zullen we echter
soms genoodzaakt zijn om strenger op te treden als leerlingen zich opzettelijk en bij voortduring niet
aan de regels houden.
Stages vierde klas Vmbo-k
We laten de stages in 4 kader doorgaan omdat wij dit een waardevolle ervaring vinden voor onze
leerlingen. Juist in een tijd waarin er al zoveel beperkingen zijn. Het overgrote deel van onze leerlingen
heeft een stageplek kunnen krijgen. Voor Zorg & Welzijn was het vanwege Covid-19 niet voor alle
leerlingen mogelijk om een stageplek te bemachtigen, zij hebben een stageplek in eigen kring gezocht of
ze krijgen via de school vervangende opdrachten.
Meer informatie en/of vragen
Ik hoop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Voor verdere vragen en/of
opmerkingen kunt u zich richten tot de mentor van uw zoon of dochter.
Met vriendelijke groet,
Maartje Krüse - Van Helmond
Rector

