Betreft: Informatie m.b.t. coronavirus en de gevolgen ervan voor de school
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
28 januari 2021
Samen met u kijken we met spanning uit naar de komende persconferentie. Mogen
de leerlingen weer naar school, geldt voor hen de 1,5 meter afstand. En op welke
manier pakken we dan weer het onderwijs aan. Hieronder leest u weer de laatste
ontwikkelingen.
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De schoolexamens in klas 4 zijn goed verlopen. We zijn tevreden over de meeste
resultaten en zien weinig tot geen verschillen met vorige jaren. Dat stemt ons
positief over het mogelijke vervolg: de volgende SE-week en de centrale
examens.
Alhoewel er veel over de centrale examens wordt gesproken, gaan we er nog
steeds vanuit dat het centrale examen doorgaat.
Het Dr. Mollercollege heeft besloten dat hun toetsweek online doorgaat. Voor de
Olympiaklas betekent het dat voor hen ook de toetsweek start op 3 februari a.s.
We doen er van alles aan om de toetsweek zo goed mogelijk te laten verlopen,
maar vinden het wel spannend hoe het allemaal gaat.
Voor alle andere leerlingen geldt dat ze de komende tijd online lessen volgen,
maar zij gaan wel langzaam maar zeker cijfers krijgen voor bepaalde
werkopdrachten of digitale toetsen. Natuurlijk wordt dat goed uitgelegd door hun
vakdocent.
De leerlingen van klas 3 mavo zitten al in het voorexamenjaar en hebben al
toetsen die mee tellen voor het diploma, de zogenaamde PTA-toetsen.
Deze leerlingen mogen alleen voor de PTA-toetsen naar school komen, volgens
de huidige richtlijnen van de overheid.
Om ervoor te zorgen dat leerlingen niet de hele tijd heen en weer moeten rijden,
én omdat we willen dat leerlingen in alle rust kunnen leren voor de PTA-toetsen,
hebben we besloten om voor klas 3 mavo een toetsweek op school te
organiseren van dinsdag 9 t/m vrijdag 12 februari. De leerlingen maken de
toetsen op 1,5 meter afstand van elkaar, dus gebruiken we hiervoor extra lokalen.
Op maandag 8 februari zijn zij lesvrij, zodat ze goed voorbereid aan hun toetsen
kunnen starten.
Op maandag 1 februari is de online ouderavond voor ouder(s)/verzorger(s). Veel
ouders hebben zich hiervoor al ingeschreven. Is het u (nog) niet gelukt? Dan kunt
u contact opnemen met de administratie. Misschien kunnen zij u nog inschrijven
voor een gesprek met een vakdocent.
Op dinsdag 9 februari is er online een speciale thema-avond voor
ouder(s)/verzorger(s) over het puberbrein. Ruim 300 ouders hebben zich hiervoor
al opgegeven. De ouderraad heeft een extra sessie ingelast, zodat iedereen die
zich opgeeft ook daadwerkelijk kan meedoen. Mocht u nog interesse hebben,
maar u kunt de brief niet terugvinden? Neemt u dan contact op met de
administratie van onze school.
We hopen op 2 februari van de overheid meer duidelijkheid te krijgen over de
mogelijke opening van het onderwijs op school. U krijgt dan meteen weer de
volgende briefing!

