Maandnieuws november 2020
Na een bijzondere week voor de herfstvakantie zijn wij afgelopen week gestart met het 4-daagse
lesrooster.
Wij willen iedereen bedanken voor de inzet en het mee denken afgelopen periode en nu. Wij zijn
ons bewust dat het van iedereen toch de nodige aanpassingen vraagt.
Fijn dat het bij iedereen gelukt is om uw kind een dag thuis op te vangen.
Trots!
Op 12 oktober hebben wij te horen gekregen dat wij officieel voldoen aan de Kwaliteitsnorm
Speciaal Onderwijs (KSO).
De opvallende onderdelen zijn:
 Oog voor de leerling.
 Een betrokken team dat afgestemd is op elkaar.
 Wij zijn goed in doen. En hier ligt ook gelijk onze valkuil. Wij moeten meer aandacht
schenken aan het vastleggen van onze keuzes en onze evaluaties.
Dit is een speerpunt voor dit schooljaar.
Google Classroom
Via de leerkracht heeft u al te horen gekregen dat wij dit jaar de overstap maken naar Google
Classroom om online-lessen te geven.
Wij hebben voor Google Classroom gekozen, omdat het een overzichtelijk programma is en
leerlingen snel kunnen zien wat zij nog moeten doen. Naar aanleiding van de feedback die is
gegeven, willen wij dit schooljaar het online lesprogramma verbeteren.
De keuze van het programma, zeker rondom het didactische gedeelte, is dat wij blijven herhalen en
hierin de verbetering zoeken. Iets nieuws aanleren zal minder vaak gebeuren, omdat iets nieuws
aanleren de nodige investering vraagt. Onderdelen die verkeerd eigen zijn gemaakt, zijn namelijk
heel lastig weer goed aan te leren.
Op dit moment worden de leerlingen op school meegenomen in het werken met Google Classroom.
Er is aandacht voor het openen van het programma, het maken van de opdracht en hoe de leerling
het weer kan delen met de leerkracht.
Het werken met Google Classroom zit nog in de uitprobeerfase, dus er kunnen hier en daar
schoonheidsfoutjes zijn. Fijn als u dit aangeeft, zodat wij kunnen kijken hoe wij het kunnen
verbeteren.
Op de dag dat uw kind geen les heeft op school staan er vanaf vorige week praktijkopdrachten klaar.
De leerlingen uit de D2 klas krijgen een werkboekje mee.
Schoolplan
Ieder jaar maken wij als school een jaarplan. In dit jaarplan staat waar wij als school in dat schooljaar
gaan werken. Dit jaarplan komt uit het schoolplan. Het schoolplan is te vinden op onze website.
www.praktijkcollegehetmetrum.nl

Geslaagd!
Op 27 oktober hebben 4 leerlingen hun vorkheftruckcertificaat gehaald. Super gedaan!
Studiedag
Praktijkcollege Het Metrum gaat nu pas rond de zomervakantie verhuizen naar de 5-meilaan.
Dit betekent dat de twee verhuisdagen die wij dit schooljaar gereserveerd hadden, niet nodig zijn.
Eén van deze studiedagen gaan wij inzetten op maandag 1 maart (dit is de dag na de
voorjaarsvakantie) Dit betekent dat deze dag de school gesloten is. De LWP en LOL gaan deze dag
ook niet door. De stages gaan wel door.
De andere studiedag hebben wij nog niet ingepland, omdat wij eerst de ontwikkelingen rondom
corona en de verhuizing af willen wachten.
Ziek melden
Het gebeurt vaak dat een leerling niet of veel te laat ziek wordt gemeld. Wilt u bij afwezigheid i.v.m.
een afspraak of bij ziekte voor 8.30 uur contact opnemen met school?

