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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Ook dit schooljaar biedt NSG Groenewoud haar leerlingen, aanvullend op het vaste lesprogramma, de
mogelijkheid deel te nemen aan NSG XTRA. Binnen het aanbod staat talentontwikkeling,
maatschappelijke betrokkenheid en plezier centraal. Er is een breed aanbod van cursussen, projecten en
reizen waar uw kind zich voor kan aanmelden. Op onze website kunt u het aanbod bekijken. Inschrijven
is mogelijk tot 21 oktober. De uiterste inschrijfdatum voor de sportkampen kunt u, als deze doorgang
vinden, binnenkort vinden op de website.
Bij het succesvol afronden van een groot aantal activiteiten, ontvangen leerlingen een Honours certificaat.
Naast het rapport worden daarmee kwaliteiten, ontwikkelingen en inzet van leerlingen in beeld gebracht.
Meer informatie vindt u via deze link.
Wij vinden dat de financiële thuissituatie van leerlingen geen belemmering mag zijn om deel te nemen
aan NSG XTRA. Op initiatief van de ouderraad hebben we daarom het NSG XTRA-fonds opgericht. Op onze
website vindt u meer informatie hierover.
Heeft u vragen, opmerkingen of nieuwe ideeën omtrent NSG XTRA, dan kunt u contact opnemen met
Michelle Schmitz, coördinator kunst & cultuur.
Deltadag 11 oktober
Zoals reeds eerder is aangegeven, is er de mogelijkheid voor leerlingen om op een Deltadag
ondersteuningsprogramma’s te volgen.
Op dit moment brengen Sylvie Vosters en Rik Dirks, coördinatoren Deltaplan, in kaart waar behoefte aan
is en wat er mogelijk is. Hierbij zijn wij onder andere afhankelijk van externe partners zoals Lyceo of
studenten van de HAN en de Radboud Universiteit. Voor een substantiële groep leerlingen betekent dit
dat er op 11 oktober geen programma is. Indien er wel een programma is, staan in het rooster de tijden
en lokalen waar de leerling verwacht wordt. Omdat de Deltadag op maandag valt, is het van belang om in
het weekend de laatste update te controleren.
Wij willen u erop wijzen dat veel vakken ondersteuning aanbieden buiten de Deltadagen om via de
reguliere keuzelessen. Een leerling kan zich hiervoor intekenen via Zermelo. In de mentorlessen wordt
gewerkt aan studievaardigheden.

Daarnaast is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de bijlesbank. Meer informatie over de
bijlesbank vindt u op de website onder het kopje ‘Begeleiding’ of via de mentor. Ook voor andere
inhoudelijke vragen over ondersteuningsprogramma’s is de mentor het aanspreekpunt.
Als laatste volgen nog enkele mededelingen:
PTA’s & PTB’s
Vanaf 1 oktober staan de nieuwe programma’s van toetsing en afsluiting bovenbouw (PTA’s en PTB’s)
weer op de website onder downloads. Hier is ook het nieuwe examenreglement voor 2021-2022 te
vinden. Klik hiervoor op deze link.
Inhalen van toetsen
Ook dit jaar hebben we wekelijks twee momenten waarop toetsen ingehaald kunnen worden. Deze
momenten zijn op woensdag en vrijdag van 16:00 tot 18:00 uur in lokaal 002. Wanneer de docent met de
leerling een afspraak heeft gemaakt dat de toets wordt ingehaald, dan schrijft de leerling zich in via dit
Google formulier of er wordt een afspraak gemaakt op het studieplein met Pezjman. Wanneer het
formulier wordt ingevuld en wordt verzonden, dan komt dit automatisch bij Pezjman terecht. Daarna
ontvangt de leerling een bevestiging van inschrijving, zodat hij/zij zeker weet dat het is gelukt.
De bel
We zijn weer terug naar één bel per moment. Dat betekent dat de leerling bij de start van de dag en na
de pauze ervoor moet zorgen dat hij/zij voordat de bel gaat, in het lokaal aanwezig is. Aan het eind van
de les verlaat de leerling het lokaal pas wanneer de bel geklonken heeft.
Trappenhuis
Het kleine trappenhuis is nog steeds alleen toegankelijk voor medewerkers.
Jassen in je kluisje
Het wordt weer wat kouder buiten. De leerlingen dienen hun jas op te bergen in hun kluisje. Deze mag
niet mee het lokaal in. Mocht de leerling nog geen kluisje hebben dan kan dit via de conciërge geregeld
worden.
Met vriendelijke groet,
Niek Wijers
hoofd bedrijfsvoering

