Nieuwsbrief, juli 2020
De eerste van ons voor jullie

Voorwoord
Het stokje overpakken…
Zoals Pauline al beschreef in haar nieuwsbrief aan jullie gaat zij genieten van een welverdiend
pensioen. Marcel en Janine mogen het stokje overpakken en dit mooie werk voortzetten. We geven
samen, met z’n allen, de ontwikkeling van de school verder vorm en bouwen voort op een goed en
stevig fundament.
Achter de schermen wordt er al gewerkt aan een passend afscheid voor Pauline.
We weten natuurlijk nog niet in welke vorm we een afscheid kunnen verzorgen en welke
maatregelen rondom corona dan van kracht zijn.
Houd in je agenda misschien al rekening met vrijdag 2 oktober, vanaf 16.00 uur. Nadere informatie
volgt aan het begin van het schooljaar.
Noteer ook alvast zaterdag 26 september in je agenda. We organiseren dan weer de pedagogische
zaterdag, mits de maatregelen dit toelaten.
We mogen terugkijken op een mooie afsluiting en afronding van het schooljaar.
Met in achtneming van alle maatregelen hebben we elkaar in de laatste lesweken weer kunnen
ontmoeten. Er is hard gewerkt aan het zomerportfolio en de uitreiking hiervan in eigen klas is goed
verlopen. Dit is ook te zien op de foto’s die gemaakt zijn.
Ook hadden we een mooi afscheid van de examenleerlingen en de leerlingen die de school verlaten.
In deze nieuwsbrief informatie over: de lestijden, het rooster voor de start van het nieuwe
schooljaar, de geplande ontwikkelgesprekken, de algemene ouderavond en leesvoer voor de
leerlingen.
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Lestijden schooljaar 2020-2021
Zoals hieronder te zien is, passen we de lestijden dit schooljaar weer iets aan. Naar aanleiding van de
evaluatie van dit punt tijdens de vergaderingen bleek dat de eerste pauze als erg kort ervaren werd,
de eerste pauze duurt nu 20 minuten. Verder zie je dat les 5, les 6 en les 7 elkaar direct opvolgen na
de grote pauze. De grote pauze is 10 minuten langer geworden.
De lestijden worden altijd geëvalueerd aan het einde van het schooljaar. We willen hier het komende
schooljaar meer aandacht aan besteden door dit onderwerp gedurende het schooljaar te bespreken
met de leerlingenraad en de ouderraad om tot een breder gedragen besluit te komen, zodat de
lestijden voor de schooljaren daarna gelijk blijven.

Les 1 08.30 - 09.20
Les 2 09.20 - 10.10
pauze 10.10 - 10.30

Les 3 10.30 - 11.20
Les 4 11.20 - 12.10
pauze 12.10 - 12.50

Les 5 12.50 - 13.40
Les 6 13.40 - 14.30
Les 7 14.30 - 15.20
pauze 15.20 - 15.30

Les 8 15.30 - 16.20
Les 9 16.20 - 17.10
Rooster start schooljaar 2020-2021
Hieronder het rooster voor de eerste drie lesweken.
Zoals dit schooljaar aangekondigd ontvangen jullie in de eerste lesweek een link waarmee jullie het
gehele jaarrooster 2020-2021 via Google-agenda kunnen inzien.
Natuurlijk zal het jaarrooster ook op de website gepubliceerd worden. Daar is het jaarrooster als PDF
te downloaden.

Corona-maatregelen
Vanaf 1 juli mogen leerlingen onder 18 jaar weer op minder dan 1,5 meter met elkaar omgaan. De
klas mag dan ook weer in zijn geheel (alle leerlingen) tegelijk naar school komen.
Wel blijven de hygiënemaatregelen gehandhaafd en houden de leerlingen tegenover volwassenen
1,5 meter afstand.
Dit betekent dat bij binnenkomst de handen gedesinfecteerd worden. Ook wordt de zitplek in de klas
ontsmet als de les voorbij is.
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Datum

Lesrooster

Leerlingen/Ouders

Maandag 24 aug. 2020

Studiedag docenten
Geen lessen

Leerlingen les vrij

Dinsdag 25 aug. 2020

Studiedag docenten
Geen lessen

Leerlingen les vrij

Woensdag 26 aug. 2020

Opstart schooljaar
9.00 – 11.00 uur
Alle klassen

Ontvangst lesrooster, evt. boeken

Klassen 7: introductiedag
Donderdag 27 aug. 2020

Klassen 8 t/m 12:
Ontwikkelgesprekken
zomerportfolio

Zie uitnodiging van de mentor via
Datumprikker

Klassen 7: introductiedag
Vrijdag 28 aug. 2020

Klassen 8 t/m 12:
Ontwikkelgesprekken
zomerportfolio

Zie uitnodiging van de mentor via
Datumprikker

zaterdag 29 aug. 2020
zondag 30 aug. 2020

Maandag 31 aug. 2020
Dinsdag 1 sept.. 2020
Woensdag 2 sept. 2020
Donderdag 3 sept. 2020
Vrijdag 4 sept. 2020
zaterdag 5 sept. 2020

Geen periodelessen
Wel vaklessen

Start lesdag: 10.30 uur

Geen periodelessen
Wel vaklessen

Start lesdag: 10.30 uur

Geen periodelessen
Wel vaklessen

Start lesdag: 10.30 uur

Geen periodelessen
Wel vaklessen

Start lesdag: 10.30 uur

Geen periodelessen
Wel vaklessen

Start lesdag: 10.30 uur

Periode 1; start periodelessen
Vaklessen

Start lesdag: 8.30 uur

Periode 1; start periodelessen
Vaklessen

Start lesdag: 8.30 uur

zondag 6 sept. 2020

Maandag 7 sept. 2020

Algemene ouderavond – via Zoom

Dinsdag 8 sept.. 2020
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Klassen 7 t/m 9: 19.00 – 20.00
Klassen 10 t/m 12: 20.00 - 21.00

Periode 1; start periodelessen

Woensdag 9 sept. 2020 Vaklessen
Periode 1; start periodelessen
Vaklessen

Start lesdag: 8.30 uur

Start lesdag: 8.30 uur

Let op, vandaag is de schoolfotograaf

Donderdag 10 sept. 2020 er.
Vrijdag 11 sept. 2020

Periode 1; start periodelessen
Vaklessen

Start lesdag: 8.30 uur

Ontwikkelgesprekken zomerportfolio
Het schooljaar start voor de klassen 8 tot en met 12 weer met de ontwikkelgesprekken vanuit het
zomerportfolio. Deze gesprekken worden gevoerd met de mentor, leerling en ouder(s). Denk er aan
om je zomerportfolio mee te nemen naar dit gesprek, het is namelijk het uitgangspunt van het
gesprek. De mentor nodigt uit via ‘Datumprikker’.
Dit gesprek zal met inachtneming van de regels rondom corona gehouden worden op school. Graag
aandacht voor het desinfecteren van de handen bij binnenkomst.

Algemene ouderavond
De eerste algemene ouderavond staat gepland op dinsdag 8 september van 19.00 tot 21.00 uur.
Deze zal plaatsvinden via Zoom per jaarlaag. Op dit moment geldt namelijk nog steeds dat
volwassenen 1,5 meter afstand moeten houden. Jullie ontvangen via de mentor de link om deel te
nemen aan de ouderavond.

Ouderavond
Doel:
Voor de klassen 7; 19.00 – 20.00 uur: vooruitblik op het eerste jaar op Vrijeschool Parkstad.
(Door Bianca, Petra, en Janine.)
Voor de klassen 8; 19.00 – 20.00 uur: vooruitblik op klas 8.
(Door Jules en Donny.)
Voor de klassen 9; 19.00 – 20.00 uur: vooruitblik op het werken in het leerpark. Hoe werken we,
waarom op deze manier.
(Door Isabelle, Sharon en Marcel.)
Voor de klassen 10; 20.00 – 21.00 uur: vooruitblik op dit schooljaar, invulling lesrooster, werken met
de leercoaches, vooruitblik op PTA en examens.
(Door Heike en Jeroen.)
Voor klas 11 + 12; 20.00 – 21.00 uur: vooruitblik op dit schooljaar, invulling lesrooster.
(Door Marcel en Janine.)
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Leesvoer
Op verzoek van leerlingen, maar ook ouders in de bijlage een leeslijst voor de talen (Engels, Frans,
Duits en Nederlands). Het gaat hier met name om het lezen van boeken voor je literatuurlijst in de
bovenbouw.

Schoolkrant – Offline/Online
Tijdens de zomerportfolio-uitreikingen is de zomereditie van de schoolkrant “Offline” aan de
leerlingen uitgedeeld. Deze staat op de website ook in een Online-versie en is hier te downloaden.
We wensen jullie veel leesplezier.

Nawoord
We wensen iedereen een mooie zomer en een fijne vakantie, blijf gezond.
Namens het team,
Marcel Notermans en Janine Goebbels-Finster
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