NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS, JANUARI 2020.

STAKING 30 EN 31 JANUARI
Op 30 en 31 januari gaan op Vrijeschool Parkstad alle lessen gewoon door.
Er gaan geen docenten staken die op die dagen lesgeven.
ROOSTER 2DE HELFT SCHOOLJAAR
Het rooster voor de 2de helft van het schooljaar is klaargezet.
We hebben dat gedaan met Hubert Naus, de roostermaker van het Grotius.
Het rooster werkt met 2 programma’s en door de wisseling van Magister naar Som stonden
en staan leerlingen soms (nog) niet in goede groepen.
Ik kijk samen met Hubert iedere week naar fouten en onvolkomenheden. We proberen die
zo snel mogelijk op te lossen.
We hebben ook geprobeerd om tussenuren zoveel mogelijk te vermijden. Dit lukt niet altijd
en overal.
WINTERPORTFOLIO
Winterportfolio en roosterzaken [Janine]
Deze week zijn de winterportfolio’s meegegeven aan de leerlingen. De afgelopen weken
hebben zij tijdens het mentoruur gewerkt aan dit portfolio. Zij hebben een reflectieverslag
geschreven en is er teruggeblikt op het afgelopen eerste halve schooljaar. Leerlingen hebben
ook werk uit het afgelopen halve schooljaar gekozen waarop ze trots zijn.
Het docententeam heeft tijdens de winterportfoliovergaderingen de vorderingen besproken
en deze waarnemingen zijn uitgeschreven in een tekst (het resultaat).
Ook is er per vak gekeken naar de studiehouding en de inzet van de leerlingen. In de legenda
bij het portfolio is te zien waar welke afkorting voor staat.
Samen met de periodefeedback vormt dit de inhoud van het winterportfolio.
Als ouders hebben jullie van de mentor een uitnodiging voor het winterportfoliogesprek
ontvangen. Als voorbereiding op dit gesprek is het van belang om samen met uw zoon of
en/of dochter het winterportfolio te bespreken. Het winterportfolio is het uitgangspunt voor
het gesprek.
Zoals wellicht bekend is er op maandag 27 en dinsdag 28 januari a.s. sprake van een verkort
lesrooster i.v.m. de winterportfoliogesprekken.
Ook zal vanaf maandag 27 januari a.s. het nieuwe lesrooster voor het komende halve
schooljaar ingaan.
Lesuur 1: 8.30 – 9.05 uur
Lesuur 2: 9.05 – 9.40 uur
Lesuur 3: 9.40 – 10.15 uur
PAUZE: 10.15 – 10.30 uur PAUZE
Lesuur 4: 10.30 – 11.05 uur
Lesuur 5: 11.05 – 11.40 uur
Lesuur 6: 11.40 – 12.15 uur
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PAUZE: 12.15 – 12.30 uur PAUZE
Lesuur 7: 12.30 – 13.05 uur
Lesuur 8: 13.05 – 13.40 uur

ZORG, DYSLEXIEBELEID
Zorgondersteuning – dyslexiebeleid [Lisanne en Janine]
In diverse nieuwsbrieven is te lezen geweest dat wij bezig zijn ons eigen zorgbeleid op te
zetten. Dit geldt ook voor het dyslexiebeleid. Tot op heden was het zo dat een vakdocent bij
een vermoeden van dyslexie dan wel dyscalculie contact opnam met de mentor. De mentor
ging vervolgens in gesprek met de betreffende leerlingen en diens ouder(s)/verzorger(s). Er
werd dan voor verdere constatering een beroep gedaan op de remedial teacher van het
Grotius.
Vanaf dit schooljaar pakken we dit iets anders aan. We willen graag op voorhand een
screening uitvoeren. Zo hebben we in de afgelopen periode bij alle leerlingen van klas 7, 8
en 9 tijdens de vakles Nederlands een screeningsdictee afgenomen. Samen met de
leerlingen hebben we dit nagekeken en als vakdocenten Nederlands hebben we dit
geanalyseerd. Mentoren worden hiervan op de hoogte gesteld.
De volgende stap zal zijn dat bij een opvallende uitslag contact wordt opgenomen met de
ouder(s)/verzorger(s). Samen bespreken we dan of verder onderzoek gewenst is. Als school
kunnen we nog twee vervolgscreenings afnemen. Daarna wordt in overleg met leerling en
ouder(s)/verzorger(s) besproken wat eventuele vervolgacties kunnen zijn.
Waarom een aangepast beleid? Graag willen we preventief te werk gaan om de leerling zo
nog beter te ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling.
ZIEKENBOEG
Marlène is begonnen met haar re-integratie. Ze komt elke week even op school om
ondersteunende werkzaamheden te doen, dit bouwen we langzaam op. Deze week is Petra
Meese begonnen als vervangster van Marlène voor de lessen Frans.
Aanstaande maandag start ook de vervangster voor de zorgtaken van Hendrik.
Silvie Meijers, docent aan het Broeklandcollege zal op de donderdagen op onze school zijn
om stap voor stap de zorgtaken weer van mij over te nemen.
Ik heb de afgelopen weken, samen met Marcel en Janine, veel zorggesprekken gevoerd. Bij
een aantal leerlingen denk ik dat het belangrijk is/zal zijn, dat ik de regie houd. Per leerling
zullen we dat samen zorgvuldig, natuurlijk ook met de ouders afstemmen.
MANFRED VAN DOORN
Aanstaande vrijdagavond 31 januari is de volgende ouderacademie. Manfred van Doorn
houdt een lezing over duurzaam opvoeden.
Zie de poster in de bijlage.
Er zijn nog kaarten verkrijgbaar bij Annet Bakels.
BLOEMBAKKEN BIJ DE JEEG
Voordat wij neerstreken in de Drieschstraat hebben we de eerste vier schooljaren
doorgebracht in de oude HTS in de Dr. Jaegersstraat.
Tijdens het Michaëlsfeest van september 2017 hebben we toen geld opgehaald om de
schoolomgeving op te knappen.
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In samenwerking met de buurtvereniging zijn toen de grote bloembakken aan de voorzijde
prachtig beplant. Met dank aan de kwekerij van Linda Bastin en de hulp van Mark Goossens.
We wisten toen al dat de oudbouw gesloopt zou gaan worden, dat was de directe aanleiding
dat we moesten verhuizen.
Die sloop lijkt nu aanstaande. We willen niet dat al deze mooie (schaduw)planten nu onder
het slooppuin terecht komen.
Daarom krijgt iedereen op zaterdag 15 februari tussen 10.00 en 12.00 uur de gelegenheid
om naar de Dr. Jaegersstraat te komen met schop, zakken en ander gereedschap, om
planten uit te graven voor de eigen tuin.
Alle planten zijn van “ons”, van de school en we zouden het fijn vinden als in vele tuinen een
stukje van deze actie verder kan groeien en bloeien.
Mark Goossens en ik coördineren dit project. We hebben geen idee hoeveel belangstelling
hiervoor is. Daarom vragen we jullie om mij te antwoorden op deze mail als je belangstelling
hebt voor deze plantenactie.
We hebben overigens ook de mensen uit de straat uitgenodigd voor deze actie.
We horen graag van jullie.
AGENDA
-27 en 27 januari: verkort lesrooster en ontwikkelgesprekken.
-31 januari: 19.00 tot 21.00: ouderacademie: Manfred van Doorn.
-3,4,5 februari: herkansingen Mavo4, Havo 5.
-4 februari: Ouderraad.
-8 februari: open dag van 10.30 tot 14.30 uur.
-10 februari: info-avond voor ouders, van 19.00 tot 21.00 uur.
-17,18,19 februari: profielkeuzegesprekken.
-21 februari: carnavalsviering vanaf 12.05.
Start carnavalsvakantie t.m. 1 maart.

Pauline Tillmans.
Teamleider Vrijeschool Parkstad.
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