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Geachte ouder(s), verzorger(s),
In deze wekelijkse update ontvangt u wederom informatie over ons onderwijs in relatie tot het Covid-19
virus.
Eerste ervaringen nieuwe werkwijze
Afgelopen week hebben we de eerste ervaringen opgedaan met onze nieuwe werkwijze, waarbij de
leerlingen weer vaker – in halve klassen – naar school komen en we de lesduur hebben teruggebracht
naar 50 minuten.
Deze nieuwe systematiek heeft voor- en nadelen: het werken met halve lesgroepen en een lesduur van
50 minuten wordt op zich als effectief ervaren. Er is meer ruimte voor het geven van instructie en
afwisselende werkvormen en er is ook meer tijd en aandacht voor de individuele leerling. Het nadeel is
dat de leerlingen toch ook nog een aantal dagen per lesweek thuis doorbrengen. Het is voor veel
leerlingen een uitdaging om thuis met voldoende motivatie aan de slag te gaan met het schoolwerk.
Uitgaande van de huidige richtlijnen en op basis van wat we nu voor onze school kunnen organiseren, is
onze nieuwe werkwijze op dit moment het maximaal haalbare.
Het is daarom voor uw zoon of dochter stimulerend dat u met enige regelmaat samen de studieplanning
doorneemt en dat u contact zoekt met de mentor van uw zoon of dochter, als u vragen hebt over de
studievoortgang of andere schoolse zaken.
Ouderavond 31 mei aanstaande
Zoals opgenomen in het plan voor de laatste periode van het schooljaar 2020-2021, organiseren we op
31 mei aanstaande een ouderavond. De uitnodiging hiervoor volgt spoedig.
De belangrijkste doelstelling van deze ouderavond is om vooruit te kijken: op welke wijze en met welke
mindset gaat uw zoon of dochter aan de slag om zich de komende periode te versterken en hoe kunnen
we daar als school aan bijdragen?
Eindtoetsweek
Ook dit schooljaar sluiten we af met een eindtoetsweek (startdatum: maandag 28 juni). Deze toetsweek
is bedoeld om aanvullende resultaatgegevens te verkrijgen, die bijdragen aan het beeld hoe de
leerlingen ervoor staan en hoe ze zich hebben ontwikkeld in deze laatste periode. Dit is voor ons
waardevolle input bij het bepalen van het beste vervolgtraject van onze leerlingen. Voor onze leerlingen
is dit een kans om te laten zien welke ontwikkeling ze hebben doorgemaakt.
Preventief zelftesten voor leerlingen
Het ministerie heeft toegezegd dat de scholen de komende weken extra veel zelftesten krijgen geleverd
met als doel om deze tests ook aan de leerlingen uit te reiken, zodat ze zichzelf thuis preventief kunnen
testen. Afhankelijk van het aantal geleverde testen, bepalen we de wijze waarop we deze gaan
verstrekken aan onze leerlingen. Het is en blijft een geheel vrijwillige keuze of je je preventief test.

Ons schooleigen herstelplan
De minister heeft een grootschalig herstelplan aangekondigd voor het onderwijs, het zogenaamde
Nationaal Plan Onderwijs (NPO). Van de scholen wordt verwacht dat ze een eigen herstelplan opstellen,
dat aansluit bij de doelen van het NPO.
Sinds enige weken werken we aan dit plan. De eerste stap die we hebben gezet, is het afnemen van een
vragenlijst onder onze leerlingen gericht op het thema ‘welbevinden en schoolmotivatie’. Inmiddels
hebben ruim 1.000 van onze leerlingen deze vragenlijst ingevuld. Daarmee hebben we flink wat input
gekregen met betrekking tot dit thema.
De volgende acties zijn gericht op het in kaart brengen van de vakspecifieke onderwerpen, waaraan
extra aandacht moet worden besteed en aan een scan van de cijferresultaten. Op basis van de
conclusies uit deze analyses maken we straks keuzes uit een aantal bewezen effectieve interventies,
zoals die door het ministerie zijn vastgelegd in een keuzemenu. Dit alles vatten we samen in ons plan,
waarmee we de komende jaren onze leerlingen versterken en adequaat voorbereiden richting het
eindexamen.
Meer informatie en/of vragen
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de mentor of
de afdelingsleider van uw zoon of dochter.
Met vriendelijke groet,
Maartje Krüse - Van Helmond
Rector

