Leiderdorp, 23 april’21

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Het is bijna meivakantie en onze leerlingen en medewerkers gaan genieten van een welverdiende
vakantie. Terugkijkend naar de afgelopen weken hebben we gemerkt dat het een pittige tijd was
voor iedereen. We realiseren ons dat we ook na de vakantie met elkaar nog een aantal weken de
schouders eronder zullen moeten zetten om het schooljaar goed en vooral gezond af te ronden. In
deze e-mail informeren wij u over een aantal ontwikkelingen die impact hebben op de laatste
schoolweken.
Stand van zaken Corona
De afgelopen weken hebben we een relatief klein aantal besmettingen gehad maar helaas betrof het
wel met name de examenklassen. We hebben daarbij intensief contact onderhouden met de
betreffende ouders en met de GGD. De school krijgt de komende weken de beschikking over
sneltesten. Deze zullen niet worden verstrekt aan de leerlingen, maar wel aan het personeel.
Hierover heeft u een e-mail ontvangen van ons bestuur (SCOL).
In verband met een nieuwe privacyrichtlijn vanuit OCW mogen we niet meer een eigen registratie
voeren wat betreft het aantal ZC- en AC-leerlingen.
Aanpassingen in het rooster
We kunnen tevreden terugkijken op de huidige onderwijsvorm: Om de dag fysiek naar school
afgewisseld met dagen online les. De klassen waren echter vaak in twee groepen over twee lokalen
verdeeld wat het voor de docenten en leerlingen heel intensief maakte. We hebben aanpassingen
gedaan om klassen zoveel mogelijk als gehele klas op een leerplein te laten leren. Hiervoor is de
samenstelling van klassen per dag veranderd. In Zermelo staat welke klassen op welke dagen op
school verwacht worden. Daarnaast gaan we ook weer terug naar de normale pauzes.
Lesvrije ochtend maandag 10 mei
Op maandag 10 mei hebben de leerlingen een lesvrije ochtend. Om 12.15 uur start het 5e uur voor
de klassen die dan fysiek op school leskrijgen. Voor 4M geldt dat zij in de ochtend wel op school
moeten zijn; voor hen zijn (verplichte) examentrainingen georganiseerd.

Aangepaste bevorderingsnormen en tweejarige brugperiode
De tweede helft van dit schooljaar is voor veel leerlingen niet optimaal, daarover is geen twijfel. Dit
heeft ook invloed op de overstap naar het volgende schooljaar. Om te beginnen is daarom besloten
om een tweejarige brugperiode in te voeren. Alle leerlingen in de huidige brugklas worden geplaatst
in een klas die hen nog een (tweede) schooljaar de gelegenheid geeft om te groeien naar het niveau
dat het beste bij hen past. Wanneer het aan het einde van dit schooljaar al wel duidelijk is dat een
leerling het beste geplaatst kan worden op mavo niveau, dan volgt hij/zij volgend jaar de lessen
volgens de 2-mavo lessentabel (dus zonder Spaans en met economie in het lespakket). De andere
leerlingen worden geplaatst in een mavo/havo klas, een havo/vwo klas of een
atheneum/gymnasium klas. In de MH- en de HV-klassen wordt lesgegeven op het hoogste niveau.
Na de eerste helft van het schooljaar is er de mogelijkheid om het schooljaar op het lagere niveau af
te maken.
De bevorderingsnormen zijn voor alle leerlingen dit jaar ook aangepast. Zie de bijlage bij deze e-mail.
Voor leerlingen die de overstap naar het derde leerjaar maken zal zo de mogelijkheid ontstaan om
een zogenaamde voorwaardelijke bevordering te krijgen waarbij het besluit over de bevordering
wordt uitgesteld tot het einde van rapportperiode 1 volgend schooljaar (medio februari 2022).
Voor de leerlingen in 3 mavo, 3 havo en 3 vwo is er daarnaast een aparte regeling getroffen. In de
tweede en derde bijlage bij deze e-mail staan alle details. We verzoeken u om die extra informatie
goed te lezen en eventuele vragen erover aan de mentor te stellen. De aangepaste
bevorderingsnormen worden eveneens gepubliceerd op de downloadpagina van onze website.
Nationaal Onderwijsprogramma
Op 24 maart heeft OCW de contouren geschetst van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit
betekent dat we als school nu inzichtelijk maken wat zowel op school- als op leerlingniveau nodig is
om hen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel vlak extra te ondersteunen. (Klik hier voor meer
informatie).
We willen het allerliefst de extra beschikbare NPO gelden gebruiken om onze docenten en
onderwijsassistenten extra mogelijkheden te bieden voor maatwerkondersteuning van leerlingen.
Eind mei verwachten we dat de belangrijkste plannen gereed zullen zijn.
Laatste maanden
De weken na de meivakantie staan in het teken van het afronden van het schooljaar en het examen
voor 4 mavo. We zullen begin juli drie afsluitende toetsdagen organiseren waarbij de leerlingen in
leerjaar 1 t/m 3 maximaal twee toetsen per dag zullen maken. De ‘jaarplanning laatste weken’ wordt
meteen na de meivakantie definitief gepubliceerd op de website. De agenda van de schoolweken
vanaf 14 juni is dan tot de zomervakantie zichtbaar.
We wensen jullie een goede vakantie toe en zien de leerlingen graag terug op maandag(-middag) 10
mei!
Met vriendelijke groeten,

Christine Visser- Van der Wolk
Pieter Snaterse
Deirdre Broshka

