NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS, 7 MEI 2020.

Beste ouders, hieronder een lijst met een aantal besluiten rondom de komende 3 weken van
afstandsonderwijs.
In principe kunnen de middelbare scholen vanaf 1 juni weer (gedeeltelijk) open. Hoe we tegen die
tijd het onderwijs gaan organiseren, horen jullie tijdig van ons.

Besluitvorming afstandsonderwijs VSP voor de periode 11 t/m 29 mei 2020
















We handhaven het systeem van opdrachten via de weekplanners en videolessen volgens het
digitale lesrooster.
Het digitale lesrooster wordt naar zowel leerlingen als ouders gestuurd. Vanwege de AVGwetgeving moeten de mailadressen van de ouders in de BCC geplaatst worden.
Het digitale lesrooster volgt zoveel mogelijk het bestaande lesrooster.
Rick stelt met hulp van Bianca het nieuwe digitale lesrooster voor de periode 11 t/m 29 mei
samen. Dit kunnen we voor 3 weken handhaven en hoeft dus niet elke week aangepast te
worden. Uiterlijk vrijdag is dit rooster klaar.
In de weekplanners moeten docenten duidelijk aangeven wanneer en hoe een opdracht
ingeleverd moet worden.
Naast de PO videoles op woensdag plant de docent een vragenuurtje voor geïnteresseerde
leerlingen. Dit zoom-vragenuurtje wordt vastgelegd in de weekplanner.
Resultaten, bevindingen, werkhouding, inlevergedrag, etc. worden door docenten per
leerling bijgewerkt in Somtoday in de resultaatkolom bij “D” (ruimte voor tekst). Op deze
manier vullen we het portfolio met gegevens in het laatste kwartaal.
In klas 7 en 8 worden de videolessen uitgebreid met Nederlands, Engels, Duits en Frans. Net
als de andere lessen gebeurt dit in halve groepen. Deze lessen zijn geen vervanging van het
huiswerk, de opdrachten lopen gewoon door.
Sonja (Duits) maakt voor haar lessen vanaf 6 mei gebruik van de ondersteuningsapp One
Note in klas 7. Op deze manier wordt ervaring opgedaan met andere digitale learning tools.
Sonja is verantwoordelijk voor duidelijke instructies en koppelingen in de weekplanners. De
mentoren ondersteunen hierin niet.
In klas 9 worden de videolessen uitgebreid met Engels en Frans en alleen in week 20 met
M&M en M&N. De vakken M&M en M&N maken gebruik van korte instructielessen Nask en
Geschiedenis om de nieuwe studiewijzers op te starten (4x ½ uur).
Leerlingen die Natuurkunde, Scheikunde, Geschiedenis en Frans niet gekozen hebben
hoeven deze videolessen niet te volgen.
In klas 9 worden elke week opdrachten voor Engels verstrekt via de weekplanner. De vakken
Frans, Duits en Economie blijven elkaar afwisselen met opdrachten om de week, maar alleen
de leerlingen die deze vakken gekozen hebben moeten de opdrachten maken.
In klas 9 wordt het extra uur Wiskunde (16 leerlingen) van Lotte ingepland in het
videorooster. Lotte kan hierbij gebruik maken van Its learning.
In klas 10 en 11 worden de videolessen uitgebreid met Frans, Duits en Geschiedenis. Bij Duits
en Geschiedenis gaat het om een vrijwillig vragenuurtje.
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De docenten zetten de Zoom-link in de weekplanner.

Pauline Tillmans.
Teamleider Vrijeschool Parkstad.
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