Metrumnieuws 8 januari 2021

Belangrijke data
Donderdag 28 januari
Vrijdag 29 januari

Studiedag, leerlingen zijn vrij m.u.v. leerlingen die extern
stage lopen
OPP gesprekken, meer info volgt

Beste ouders en verzorgers,
Wat was het een woelige tijd zo voor de kerstvakantie. Helaas is het op dat moment niet gelukt om
een Metrumnieuws te schrijven. Vandaar dat u deze nu ontvangt.
Ik hoop dat iedereen fijne weken heeft gehad en het nieuwe jaar goed is gestart.
Op naar een positief 2021!
Dank
Wij willen u bedanken dat het bij de meeste ouders gelukt is om uw kind thuis op te vangen en te
ondersteunen in het onderwijs. Hierdoor hebben wij de ruimte om het online -onderwijs te geven en
te verbeteren waar nodig.
Het groepje leerlingen dat wel naar school komt, kunnen wij nu ook goed opvangen. Dat is fijn.
Wij zijn heel trots, op dit moment is zeker 90% van de leerlingen iedere dag online. Bij de leerlingen
waar het nog niet lukt worden nu passende oplossingen gezocht.
Heel gaaf om te zien hoe goed de leerlingen mee doen in de lessen.
Uitslag enquête november 2020
Bij dit Metrumnieuws ontvangt u ook de uitslag van de enquête van november 2020. Fijn dat een
aantal ouders hebben gereageerd. Het invullen lukte niet overal (in het systeem kan niet alles en
niet iedereen kon er bij), wij hopen dat dit nu beter gaat.
Met de reacties vanuit u zijn wij deze onlineperiode ingegaan. Wij hopen dat u ook de
verbeteringen/ aanpassingen ervaart.
U kunt uw ervaring van het online-onderwijs op dit moment kwijt in de enquête die vandaag uitgaat.
De sluiting van deze enquête is woensdag 13 januari, zodat, mocht er een verlenging komen, wij de
ideeën/opmerkingen nog mee kunnen nemen.
Drukkerij
In de kerstvakantie is onze drukkerij verhuisd van de Plek naar het Huis van het Onderwijs in
Leiderdorp. Wij zijn heel blij met deze nieuwe locatie, omdat wij nu dichter bij de opdrachtgevers
zitten.
Studiedag donderdag 28 januari

Op donderdag 28 januari zijn er geen online lessen ivm een studiedag. De leerlingen zijn deze dag
vrij. De stages bij externe stages gaan deze dag wel gewoon door.

OPP-gesprekken vrijdag 29 januari
Op vrijdag 29 januari staan de OPP-gesprekken gepland. U krijgt nog te horen op welke manier wij
de gesprekken gaan voeren.
Herbouw
Het definitieve ontwerp van de herbouw is goedgekeurd!
Dit betekent dat wij verder kunnen met de aanbesteding. In de beelden geven wij u de eerste indruk.
Het ziet er nu al fantastisch uit.
De planning is nog steeds dat wij in de zomervakantie gaan verhuizen naar het gebouw aan de 5meilaan.

