Aan alle leerlingen en ouders

Betreft: Anderhalve meter NSG Groenewoud

Beste ouders en leerlingen,
Op 2 juni liepen de eerste leerlingen om 8.45u over “de rode loper” weer binnen om les te krijgen op school.
Ze werden ontvangen door medeleerlingen met Free Hugs, natuurlijk wel op passende afstand. Docenten
gingen een nieuw avontuur aan: lesgeven in het klaslokaal aan maximaal 11 leerlingen en tegelijkertijd de
rest van de leerlingen digitaal “bedienen”. En? We zijn tevreden. De sfeer is goed. We zijn blij dat er weer
“leven is in de school”. Het “hybride lesgeven” is soms nog wat zoeken. Mooi om te zien dat leerlingen elkaar
helpen, en ook hun docenten tips geven. De inkorting van de lesuren naar 60 minuten wordt over het
algemeen als positief ervaren. Over de pauzes van 30 minuten horen we verschillende geluiden. Veel te lang,
of juist wel fijn.
Afsluiting schooljaar
Op dit moment zijn we druk bezig met de afsluiting van het schooljaar. Onze examenleerlingen hebben het
geweldig goed gedaan onder moeilijke omstandigheden. Daar zijn we trots op en dat willen we samen met
hen en hun ouders vieren met feestelijke diploma-uitreikingen. De voorbereidingen zijn in volle gang. We
hebben ook een pijnlijk besluit moeten nemen. Onze musical West Side Story hebben we een jaar uitgesteld.
De uitreiking van de NSG Movie Awards (NMA) die normaal in de LUX plaatsvindt, was deze keer te volgen
via een livestream vanuit onze eigen theaterzaal. Er waren ruim tweehonderd toeschouwers. Meer dan in de
LUX. Hoe mooi is dat. Volgende week ontvangen we onze nieuwe bruggers voor de begroetingsmiddag. Deze
keer zonder hun ouders.
Een paar belangrijke data voor alle leerlingen.
- 26 juni
laatste lesdag
- 29-30 juni
boeken inleveren
- 6-7 juli
rapportuitreiking door de mentor
We hebben afgesproken dat de mentoren tijdens de rapportuitreiking dit bijzondere schooljaar met hun
leerlingen gezamenlijk zullen afsluiten. Dat gebeurt op school of op een andere locatie, en op een wijze die
uiteraard past bij de richtlijnen van het RIVM. Leerlingen ontvangen daarover later nog bericht.
Komend schooljaar
Op 24 juni wordt bekendgemaakt welke richtlijnen gaan gelden na de zomervakantie. In afwachting daarvan
zijn wij al geruime tijd bezig met de voorbereiding van het nieuwe schooljaar. Zodra we daar concreet iets
over hebben besloten, horen jullie daar meer over. Ik kan in ieder geval melden dat we overwegen om
komend schooljaar de keuze-uren weer in te voeren.
Ik spreek met enige regelmaat onze leerlingenraad. Dat zijn leuke en interessante gesprekken omdat ik
rechtstreeks van leerlingen zelf te horen krijg wat hun ervaringen zijn. Komende week sturen we al onze
leerlingen een vragenlijst. Daarmee willen we de ervaringen van zoveel mogelijk leerlingen “ophalen”. Ik
verzoek de leerlingen dringend om deze vragenlijst in te vullen. De uitkomsten zullen we meenemen in de
keuzes die we nu op korte termijn zullen gaan maken.
Ik wens jullie allemaal een mooi weekend. Geniet van de zon, pas op elkaar en blijf gezond.
Met vriendelijke groet,
Hanneke Arpots,
rector

