Aan alle leerlingen en ouder(s), verzorger(s)
Datum: 14 april 2021
Betreft: planning komende weken
Beste leerlingen en ouder(s) / verzorger(s),
We merken dat leerlingen en docenten het fijn vinden dat er weer (gedeeltelijk) les kan worden
gegeven op school. De sfeer onder de leerlingen is goed, er is weer wat gezelligheid en sfeer in de
school. Enkele bijzondere projecten geven extra glans aan het schoolleven in corona-tijd. Ik noem er
een paar: het Holocaustproject in V6 (filosofie en geschiedenis), het Ereprijsconcert van de leerlingen
muziek in H5 en V6, de documentaire “Het grote plaatje’’ van onze docent Mischa Beliën die op zondag
4 april werd uitgezonden op NPO2 (over leerlingen die op zoek zijn naar de zin en onzin van het leven)
en de muur met portretten van de lezende mens in gang 6. Klik hier voor enkele sfeerbeelden.
In dit bericht blikken we vooruit naar de planning voor de komende weken.
1. Buitenlesactiviteiten
Toen de school begin maart weer open mocht, hebben we ons in eerste instantie vooral gericht op
lesgeven. Daarna volgden er toetsweken, rapporten, en herkansingen. Uit onze gesprekken met de
leerlingenraad, de ouderraad en de mentoren blijkt dat er een grote wens leeft om iets te “beleven”
samen met de mentorgroep of de klas. Daarom hebben we voor alle leerlingen van de nietexamenklassen nog vóór de meivakantie een buitenlesactiviteit georganiseerd die ze samen met de
mentor ondernemen. Op de dag van de activiteit vervallen voor de betreffende klassen/groepen de
lessen. Past dat wel binnen de regelgeving van de RIVM? Ja, dat past. De activiteiten vinden plaats
onder schooltijd. Voor elke activiteit geldt de verplichting van de 1,5 afstand en het dragen van een
mondkapje. Voor de activiteiten die op het sportveld plaatsvinden zijn de RIVM-regels voor de lessen
LO van toepassing. De mentoren krijgen hulp van collega’s van de sectie LO en/of van speciaal daarvoor
ingehuurde begeleiders. Zo zorgen we voor voldoende toezicht. Alle leerlingen ontvangen nog een
uitnodiging met nadere informatie over de inhoud van het programma van hun afdelingsleider/
mentor.
De dag begint telkens om 8.45u en wordt op zijn laatst om 16.00u afgesloten. In de pauze eten de
leerlingen poffertjes. Hieronder kun je de groepsindeling vinden:
Dag
Klas/jaarlaag
Ma 26-04
3e jaar H3 – T3 – V3 (excl. H3B)
Wo 28-04
2e jaar
Do 29-04
1e jaar + H3B
Vr 30-04
V4 – V5 – H4
2. Fysieke lessen na de meivakantie
Deze week en ook de komende week hebben we weer de beschikking over het Albertinum. Daardoor
is er tijdelijk meer ruimte om leerlingen op school te ontvangen. De verwachting is dat eind april het
HBO open gaat voor studenten. We kunnen dan niet meer gebruikmaken van het Albertinum. Na de
meivakantie ontstaat er weer een nieuwe situatie omdat voor de examenleerlingen het Centraal
Examen begint. Zij hebben dan geen les meer. We zijn op dit moment aan het kijken wat dit betekent
voor de beschikbaarheid van leslokalen voor de overige leerlingen. We blijven ons best doen om
leerlingen zoveel mogelijk op school les te geven.

3. Studiemorgen 21 april
Op 21 april is er een studiemorgen voor docenten. De lessen vervallen van 8.40u tot 12:10u.
Op het programma staan twee onderwerpen: de evaluatie van de invulling van de mentortijd én
toetsing.
- Alle mentoren worden getraind in coachingsvaardigheden. Lukt het de mentoren voldoende
om de mentortijd te gebruiken voor het coachen van hun leerlingen?
- Docenten die trainingen volgen in formatief evalueren en het maken van summatieve
toetsen delen hun expertise met hun collega’s in de vaksectie.
4. Examenklassen
Direct na de meivakantie beginnen de centrale examens die vanwege de corona-crisis verspreid zijn
over drie periodes. Na het CE wordt er ook voor de examenklassen een gezellige afsluitende activiteit
gepland. Later volgt hierover meer informatie.
Hartelijke groet,
Hanneke Arpots,
rector

