Nieuwsbrief 23 november 2020
Beste ouders,
4-daags lesrooster tot de kerstvakantie
Op dit moment zijn wij 4 weken aan het werk met het 4-daagse lesrooster.
Het geeft binnen de school veel rust en de mogelijkheid om snel te vervangen als het nodig is.
Heel fijn dat het nog steeds lukt om de leerlingen thuis op te vangen.
In overleg met de Medezeggenschapsraad gaan wij tot de kerstvakantie door met het 4-daagse
lesrooster. De redenen voor deze keuzes zijn: het virus is nog steeds grillig, er is nog een
gedeeltelijke lockdown en er zijn minder mensen in de school aanwezig waardoor er meer ruimte in
de school is.
Wij hopen dat wij na de kerstvakantie weer volledig kunnen starten met het normale lesrooster. U
hoort dit zo snel mogelijk, uiterlijk op maandag 14 december.
Branche-opleidingen
Wij hebben ervoor gekozen om de branche-opleidingen wel te gaan starten in aangepaste vorm. De
leerlingen hebben namelijk in april/mei hun examen. De branche-opleidingen worden gegeven in
leerjaar 5-6. De ouders hebben inmiddels informatie ontvangen wanneer de opleiding gegeven
wordt.
Mondkapje
Met instemming van de MR wordt het dragen van een mondkapje binnen de school verplicht
tijdens het lopen. Deze week beschouwen wij als een overgangsfase.
Leerlingen die geen mondkapje bij zich hebben, krijgen er één uitgereikt.
Vanaf 30 november verwachten wij dat iedereen een mondkapje draagt bij het bewegen (behalve bij
de gym). Zonder mondkapje wordt de leerling naar huis gestuurd.
Hiermee lopen wij iets vooruit op de landelijke regeling.
De reden dat wij de maatregel eerder in laten gaan, is de verwarring die ontstaat bij veel leerlingen
doordat niet iedereen een mondkapje draagt en de zorgen die er zijn bij het personeel.
Alleen met elkaar kunnen wij zorgen voor een veilige omgeving.
Google classroom
Dit schooljaar zijn wij gestart met Google classroom en staan de opdrachten voor de praktijkdag
thuis hierin klaar. Veel leerlingen maken er al gebruik van.
Eind van deze week zetten wij een enquête uit hoe het werken met Google classroom wordt ervaren
en hoe de praktijkopdrachten gemaakt worden.
Voor een aantal klassen (D1, 1B en 2B) leveren wij de praktijkopdrachten op papier aan omdat deze
leerlingen wat meer ervaring moeten krijgen bij het inloggen op Google classroom.

De leerlingen uit de D1 klas en leerjaar 1-2 krijgen opdrachten vanuit de collega’s die de
leerwerkplekken geven.
De leerlingen uit de D2 klas krijgen opdrachten vanuit de leerkracht.
De leerlingen uit leerjaar 3-4 krijgen opdrachten vanuit de collega’s die de les op locatie verzorgen.




Van iedere leerling verwachten wij dat zij 4 praktijkopdrachten doen binnen een week.
Wij zoeken naar opdrachten die zoveel mogelijk door de leerling zelfstandig te doen zijn.
De leerkracht vraagt op de lesdagen terug hoe het gaat en sluit kort met de collega’s van de
praktijkvakken of er iets anders nodig is.

Chromebooks
Door de snelle ontwikkeling van thuisonderwijs en de ICT-mogelijkheden die er zijn binnen het
onderwijs hebben wij besloten dat alle leerlingen een persoonlijk Chromebook in bruikleen gaan
krijgen gedurende hun schoolperiode.
De verwachting is dat deze Chromebooks vanaf december beschikbaar zullen zijn.
Aan de bruikleen zijn geen kosten verbonden en de Chromebook blijft in principe op school.
Voor de bruikleen zullen wij wel een contract opstellen waarin staat hoe er met het Chromebook
gewerkt moet worden.
Schade door oneigenlijk gebruik moet wel vergoed worden.
De verdere informatie volgt als de Chromebook binnen zijn.
Sinterklaas
Voor de nieuwe leerlingen binnen de school zal de sinterklaasviering er waarschijnlijk anders uitzien
dan zij gewend zijn.
Binnen de school zijn wij er open in dat sinterklaas niet meer bestaat.
De klassen kiezen er zelf voor of zij wel of niet iets doen met sinterklaas. U hoort via de leerkracht
welke invulling eraan gegeven wordt.
Kerst
De kerstmarkt krijgt dit jaar een andere vorm; namelijk met een bestellijst. Er worden
verrassingstassen gemaakt met allerlei leuke zelfgemaakte artikelen. U kunt kiezen uit
verrassingstassen van 5, 10, 15 of 20 euro.
De bestellijst komt deze week uw kant op. U kunt het bedrag contant (graag gepast) meegeven in
een enveloppe, dan maken wij de bestelling in orde.
Op= op 😊.
Mocht u een extra bestellijst nodig hebben dan kunt u deze opvragen bij school.
De opbrengst gaat naar stichting Kwale, Kenia. Zij gaan een speeltoestel verzorgen bij één van de
scholen in Kenia.
Helaas zal er dit jaar geen kerstdiner en disco zijn.
Dit jaar gaan wij het op een andere manier vieren, namelijk met een kerstbingo!
De kerstbingo zal plaats vinden op woensdag 16 december (5-6 A+ B krijgen iets gezelligs op de
maandag).
Vrijdag 18 december zijn alle leerlingen vrij.

Bericht vanuit de ouderraad
Heeft u de ouderbijdrage voor dit schooljaar al betaald? Zo niet, dan vindt u in de bijlage de brief
met verdere informatie. Alvast bedankt voor uw bijdrage!
Wijziging functienaam teamleider naar afdelingsdirecteur
Bericht vanuit het bestuur.
De school van uw kind valt onder de stichting Resonans. Deze stichting bestaat bijna twee jaar. In de
afgelopen periode is geëvalueerd of de organisatie goed is ingericht. Dat is het geval. Wel vinden er
enkele kleine aanpassingen plaats. Zo heet de teamleider van de afdeling waarin uw zoon of dochter
zit voortaan afdelingsdirecteur. De reden hiervoor is dat gebleken is dat het voor ouders,
sollicitanten en externen het woord 'directeur' duidelijker is als men de directie van een school wil
spreken. Omdat de betreffende teamleiders directeur zijn van een afdeling, is gekozen voor de
functienaam afdelingsdirecteur. Behalve de naam verandert er voor u niets. Indien u de
leidinggevende van een afdeling wilt spreken, kunt u voortaan contact opnemen met de
afdelingsdirecteur.

