Nieuwsbrief, september 2020
De eerste lesweken; schooljaar 2020 - 2021

Voorwoord
De eerste lesweken behoren alweer tot het verleden.
De start was op sommige momenten chaotisch door rooster technische zaken. De mentoren en
docenten hebben tijdens de pedagogische bijeenkomst van afgelopen donderdag aangegeven dat de
start goed is gegaan.
We moeten alert blijven op het volgen van de maatregelen rondom Corona.
Het volgen van de looproutes en het desinfecteren van de werkplek, als ook het 1,5 meter afstand
houden tot de medewerkers van school wordt herhaald, zodat wij ons hiervan bewust blijven.
Er zal vanaf dit schooljaar een tweewekelijkse nieuwsbrief gemaild worden om jullie zo goed mogelijk
op de hoogte te houden.
De nieuwsbrief heeft een andere indeling gekregen.
Eerst wordt er algemene informatie verstrekt, welke voor eenieder van belang is om kennis van te
nemen. Daarna volgt specifieke informatie per jaarlaag. Via de inhoudsopgave kan er eenvoudig
genavigeerd worden in het document.
Om een overzicht te houden is alle informatie voor iedereen te lezen.

Namens het team van Vrijeschool Parkstad,
Marcel Notermans en Janine Goebbels-Finster
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Algemene informatie – schoolbreed
Corona
Alle hygiënemaatregelen blijven van kracht.
Iedereen ontsmet zijn handen bij binnenkomst.
Als men zijn werkplek verlaat poetst men zijn tafelblad en stoel af met het schoonmaakmiddel en
een doekje.
Natuurlijk hoesten of niezen we in onze ellenboog.
Houden we 1,5 meter afstand tot al het personeel.
Je blijft thuis als je (verkoudheids)klachten hebt en overlegt met je mentor.
Je laat je testen als jouw klachten passen bij het coronavirus.
Je blijft thuis als er iemand uit jouw gezin benauwdheidsklachten of koorts vanaf 38 graden heeft.

Ziekmelden / verlofaanvragen
Ziekmeldingen en het doorgeven van doktersafspraken (ook afspraken van de orthodontist) worden
gedaan via het algemene telefoonnummer (045-5742941) van school of via de mail (infovsp@lvoparkstad.nl ). De conciërge verwerkt dit dan in het systeem.
Verlofaanvragen dien gedaan te worden bij de teamleider.
Marcel Notermans: m.notermans@stichtinglvo.nl

Jaarkalender
Er wordt momenteel nog de laatste hand gelegd aan de laatste verwerking van de jaarkalender. De
conceptversie wordt aan het einde van deze week gepubliceerd op de website, waarna jullie binnen
twee weken de link zullen ontvangen waarmee je je kunt abonneren op de jaarkalender.
In de bijlage nogmaals het perioderooster, nu ook per klas.

Ouderavond – digitaal [HERHALING]
De eerste algemene ouderavond staat gepland op dinsdag 8 september van 19.00 tot 21.00 uur.
Deze zal plaatsvinden via Zoom of via MS Teams per jaarlaag. Op dit moment geldt namelijk nog
steeds dat volwassenen 1,5 meter afstand moeten houden. Jullie hebben via de mentor de link
ontvangen om deel te nemen aan de 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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Schoolfotograaf
Donderdag 10 september komt de schoolfotograaf. In de bijlage het rooster, hierop is te zien wie
wanneer op de foto gaat en welke docent de leerlingen begeleidt.
Het fotopakket wordt op vrijblijvende basis aangeboden.
Als de fotopakketten worden geleverd, worden deze uitgedeeld door de mentor. In een bijgesloten
brief staat omschreven hoe de verdere afhandeling verloopt.

Pedagogische zaterdag
De pedagogische zaterdag gaat dit jaar niet door. We zijn op dit moment aan het onderzoeken hoe
we tegemoet kunnen komen aan de vraag van ouders om informatie te ontvangen over het
vrijeschoolonderwijs op Vrijeschool Parkstad.

Studiedag 22 september
Op dinsdag 22 september 2020 is er een studiedag voor docenten.
Leerlingen zijn die dag vrij.
Noteer deze datum dus alvast in je agenda.

Transformatie
Donderdag 19 november is de voorstelling van Transformatie II van 19.00 tot 20.00 uur in het
Parkstad Limburg Theater.

Jaarfeesten
Dinsdag 29 september vieren we het Michaëlsfeest op school. Jeroen organiseert dit in samenspraak
met de mentoren en Marina (procesbegeleider middenbouw).
Woensdag 11 november vieren we Sint Maarten.
Vrijdag 4 december vieren we sinterklaas. Dit wordt georganiseerd door de klas samen met de
mentor. Er wordt gestart om 12.10 uur. De lesdag duurt maximaal tot 14.30 uur.

Ouderbijdrage en ouderschenking
In de bijlage is de brief opgenomen voor de ouderbijdrage.
De ouderbijdrage en de ouderschenking staan los van elkaar.
Via deze link is te lezen wat het inhoudt.

Somtoday
Allemaal ondervinden we momenteel problemen met Somtoday. Somtoday werkt traag, of werkt op
momenten helemaal niet.
Dit is bekend bij Somtoday en zij werken met man en macht om dit op te lossen.

Dyslexiebeleid
Vorig schooljaar is bij de leerlingen van de klassen 7, 8 en 9 een dyslexiescreening uitgevoerd.
Lisanne Bex is dyslexie coördinator en pakt dit ook dit schooljaar verder op.
Er leven misschien vragen bij leerlingen/ouders over dyslexie/het dyslexiebeleid. Wij willen de animo
peilen om een informatiebijeenkomst te organiseren.
De vraag is dan ook om bij interesse in zo’n informatiebijeenkomst een mail te sturen naar Lisanne
Bex (l.bex@stichtinglvo.nl ).
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Specifieke informatie klassen 7
In de tijdsspanne tot aan de herfstvakantie wordt bij de leerlingen van de klassen 7 de
schoolvragenlijst afgenomen. De leerlingen beantwoorden vragen over hoe hij/zij de school ervaart.
We gebruiken de SVL (schoolvragenlijst) als signaleringsinstrument. De bevindingen worden
teruggekoppeld aan de leerlingen en de ouders.

Specifieke informatie klassen 8
Het project Transformatie, dat wordt uitgevoerd in de klassen 8, zal dit schooljaar geen doorgang
vinden. Dit i.v.m. de maatregelen rondom Corona en hierdoor ook het verplaatsen van het project
Transformatie 2019-2020.
We gebruiken dit schooljaar als voorbereiding om het project in schooljaar 2021-2022 weer voort te
zetten.

Specifieke informatie klassen 9
Project Transformatie

Vorig schooljaar hebben de huidige klassen 9 (toen klas 8) meegedaan aan project Transformatie.
Door de Corona-lockdown zijn de workshops digitaal verder gegaan. De voorstelling hebben we toen
verplaatst naar 29 september. Om e.e.a. goed te kunnen voorbereiden en toch een mooie
voorstelling te kunnen maken samen met de leerlingen, hebben we besloten om de voorstelling
nogmaals te verplaatsen naar: donderdag 19 november 2020 in de RABOzaal van het Parkstad
Limburg Theater, van 19.00-20.00 uur. Alle ouders, broers en zussen zijn welkom. Kaartjes kosten 5
euro en worden verkocht door de workshopgroep Events of reserveren door een mailtje te sturen
naar: m.windemuller@stichtinglvo.nl. De kaartjes die reeds gekocht zijn via crowdfunding Voor de
kunst zijn nog steeds geldig.
Een klein groepje leerlingen heeft voor project Transformatie meegewerkt aan een promotiefilmpje
voor het Parkstad Limburg Theater. Het filmpje ‘De magie van het Theater’ is heel leuk geworden.
Bekijk het filmpje hier.

Beroepskeuzetest
In de week van 28 september zullen er in de klassen 9 weer de beroepskeuzetesten worden
afgenomen. Terugkoppeling hiervan vindt plaats via de mentor en wordt gebruikt bij de
profielkeuzegesprekken in maart 2021.

Specifieke informatie bovenbouw
Op maandag 5 oktober van 19.00 tot 20.00 uur staat de informatieavond gepland rondom het PTA en
het examen. Deze avond zal digitaal, via Zoom, gehouden worden.
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