Asten / Someren, 27 mei 2020
Onderwerp: Weer naar school

Beste leerlingen,
Beste ouders,
Aanstaande dinsdag 2 juni gaat de school weer open, met inachtneming van de regels van
het RIVM, dus op 1,5 meter en daardoor niet voor alle leerlingen tegelijkertijd. Na een
bijzondere periode waarin iedereen op een nieuwe manier heeft leren leren, veel van
ieders zelfstandigheid werd gevraagd en we elkaar niet persoonlijk konden ontmoeten, zijn
we erg blij dat we onze leerlingen weer op school mogen ontvangen. Via deze brief willen
we jullie informeren over hoe we de laatste schoolweken gaan invullen en hoe de overgang
wordt vastgesteld. De volgende zaken staan voor ons centraal in de periode tot de
zomervakantie:
•
•
•

Contact met elkaar. De school is de komende weken vooral een ontmoetingsplaats.
Vaststellen waar de leerlingen staan in hun leerproces.
Het jaar op een goede manier afsluiten na een bijzondere periode.

Weer naar school
Vandaag ontvangen de leerlingen hun rooster voor de periode tot en met 19 juni. Het
rooster staat in de loop van deze avond op Zermelo. De mentor heeft zijn groep verdeeld in
twee of drie groepen: groep A, B en eventueel C (elk maximaal 12 leerlingen). De leerlingen
worden op de onderstaande dagen per groep via hun rooster verwacht op school. Op de
andere dagen volgt de leerling thuis online de lessen volgens zijn rooster. Voor de
mentorles op dinsdag geeft de mentor aan op welk blokuur de leerling aanwezig moet zijn.
De lockers mogen niet gebruikt worden. Er wordt nog een moment ingepland om de
leerlingen de gelegenheid te geven de spullen uit de lockers te halen.
Om de periode op school goed te laten verlopen, gelden enkele afspraken. Die afspraken
staan in de bijlage.

De komende weken
De eerste drie weken zijn lesweken. Elke dinsdag is een mentorcontactdag. Op de dagen
dat we lessen verzorgen doen we dat voor een deel van de leerlingen fysiek, voor de rest
digitaal. De lessen van de bovenbouw vwo/havo (havo4, vwo4 en vwo5) vinden deze
periode nog steeds allemaal online plaats. Zij komen alleen voor de mentorles op dinsdag
naar school. Het is in deze leerjaren onmogelijk om de RIVM-richtlijnen te handhaven door
de clustering van vrijwel alle vakken.
De mentorles is in deze tijd extra belangrijk: we zijn heel benieuwd hoe de leerlingen de
afgelopen tijd beleefd hebben, hoe het afstandsonderwijs voor hen geweest is en waar ze
staan, qua leerstof, maar vooral ook mentaal. We vinden het heel erg belangrijk om hier
tijd en aandacht voor te hebben. In grote lijnen zien de komende weken er als volgt uit.

Groep A

Groep B

Groep C

Week 23
(1 t/m 5 juni)

Les: woensdag 3 juni
Mentorles dinsdag 2
juni

Mentorles: dinsdag 2
juni
Les: donderdag 4 juni

Maandag 1 juni: vrij
(2e Pinksterdag)
Mentorles: dinsdag 2
juni

Week 24
(8 t/m 12 juni)

Mentorles: dinsdag 9
juni
Les: donderdag 11
juni

Les: maandag 8 juni
Mentorles: dinsdag 9
juni

Mentorles: dinsdag 9
juni
Les: woensdag 10
juni

Week 25
(15 t/m 19 juni)

Les: maandag 15 juni
Mentorles: dinsdag
16 juni

Mentorles: dinsdag
Mentorles: dinsdag
16 juni
16 juni mentor
Les: woensdag 17 juni Les: donderdag 18
juni

Deze drie lesweken sluiten we voor de onderbouwklassen af met een formatieve
opdrachtenweek. In deze week maken de leerlingen opdrachten voor de vakken, die niet
meetellen voor een cijfer, maar die wel aangeven of de leerling klaar is voor het volgende
leerjaar. De vakdocenten bepalen de inhoud van de opdracht aan de hand van kennis en
vaardigheden die essentieel zijn voor het vervolg. Op basis van deze opdrachten ontvangt
de leerling feedback over waar hij staat en wat nog beter kan. Met deze informatie kan de
leerling een goede start maken komend schooljaar en bovendien is deze informatie mede
bepalend voor het advies met betrekking tot de overgang aan het eind van dit schooljaar.
Voor vwo4 is er een formatieve toetsweek waarin de stof van periode 4 wordt getoetst,
maar geen cijfer als resultaat zal hebben. Ook hier wordt door de docent feedback gegeven
op basis van de prestaties in de toets.

De voorexamenklassen vmbo3, havo4 en vwo5 maken PTA-examens in een reguliere
toetsweek. De toetsen zullen worden beoordeeld met een cijfer dat meetelt voor het
eindrapport.
De laatste twee weken van dit schooljaar staan afronding en overgang centraal. Roosters
en verdere invulling van deze weken volgen nog. In grote lijnen ziet het programma er zo
uit:
2 juni t/m 19 juni
•

Lesweken.

22 juni t/m 30 juni
•
•
•

Formatieve toetsweek voor alle onderbouwklassen
Formatieve toetsweek voor vwo4
Reguliere toetsweek voor vmbo3 / havo4 / vwo5. De cijfers van de toetsen staan
uiterlijk woensdag 1 juli 9.00 uur in Magister. Leerlingen vmbo3, havo4 en vwo5
geven uiterlijk donderdag 2 juli 12.00 uur aan welke herkansing ze willen maken
over periode 2 en 3. De herkansing vindt plaats op maandag 6 juli.

29/30 juni t/m 2 juli
•
•

De formatieve opdrachten van de onderbouw en de formatieve toetsen van vwo4
worden voorzien van feedback.
Correctie van de PTA-toetsen van vmbo3, havo4 en vwo5.

Tot en met 7 juli
•

Mentorgesprekken met leerling, ouders en mentor als het advies van de school en
de wens van de leerling bijvoorbeeld niet overeenkomen.

6 juli
•

PTA-herkansing vmbo3/havo4/vwo5

8-9 juli:
•

Ophalen rapport / cijferlijst (persoonlijk) op school.

Overgang
De bijzondere omstandigheden vragen om andere regels rondom de overgang van de
leerlingen. Ons uitgangspunt is dat alle leerlingen volgend jaar terechtkomen op de voor
hen beste plek. De leerlingen gaan dus over tenzij:
•
•
•

Het overgaan naar het volgende leerjaar niet in het belang is van de leerling en dit
reeds voor Corona met ouders en leerling is besproken.
De leerling met het gekozen vakkenpakket niet kan starten in het volgende leerjaar.
De PTA-cijfers uit het voorexamenjaar onvoldoende kans op herstel bieden in het
examenjaar.

De onderbouwleerlingen plus de leerlingen uit V4 ontvangen een aangepast rapport.
Hierop staan zowel de cijfers van de voor-coronaperiode als een gemotiveerd advies
gericht op overgang of doubleren. Er komt dus geen jaareindcijfer op het rapport te staan.
De leerlingen in de bovenbouw ontvangen een PTA-cijferlijst en gemotiveerd advies over
doubleren of bevorderen.
We hebben er alle vertrouwen in dat we tot de zomervakantie nog een mooie afsluitende
periode op school kunnen hebben met elkaar, graag tot dinsdag!
Met vriendelijke groeten
Irma van Nieuwenhuijsen, rector
Bijlage:
•
•
•
•

Afspraken over weer naar school
Locatie specifieke afspraken VMBO tm 19 juni
Locatie specifieke afspraken Pro tm 3 juli
Locatie specifieke afspraken Asten

