Nieuwsbrief, oktober 2020
De eerste drie weken van het periodeonderwijs liggen al
achter ons

Voorwoord
De eerste drie periodeweken hebben we al afgesloten, afgelopen maandag startte de tweede
periode van dit schooljaar.
In deze nieuwsbrief de laatste update rondom de coronamaatregelen naar aanleiding van de
persconferenties van afgelopen week.
Ook hebben wij het rapport mogen ontvangen van de inventarisatie en de adviezen van het
ventilatieonderzoek.
Afgelopen dinsdag hebben wij in school het Michaëlsfeest gevierd. In de gymzaal stond de
stormbaan en de klassen van de middenbouw hebben zich hier kunnen uitleven. De leerlingen van de
bovenbouw hadden de keuze om deel te nemen aan een dansworkshop of Achery tag.

Namens het team van Vrijeschool Parkstad,
Marcel Notermans en Janine Goebbels-Finster
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Algemene informatie – schoolbreed
Corona
Zoals jullie ongetwijfeld uit de media hebben vernomen geldt vanaf maandag 5 oktober voor
iedereen in het voortgezet (speciaal)onderwijs een dringend advies om buiten de les een mondkapje
te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent/medewerker niet te
waarborgen is, zoals op de gangen.
Wij adviseren per 5 oktober alle leerlingen en medewerkers dringend een mondkapje te dragen bij
bewegen/lopen in en door de gangen, dus bij de looproutes, en in de praktijklessen waar de 1,5
meter regel niet in acht kan worden genomen.
Mondkapjes zijn uiteraard niet het middel tegen corona, maar kunnen wel bijdragen aan het
voorkomen van besmettingen. Het is belangrijk dat de andere coronamaatregelen ook nageleefd
worden.
Andere aanvullende maatregelen die we nemen met ingang van maandag 5 oktober zijn:


Nog bewuster omgaan met de 1,5 meter-regel.
o In de lokalen wordt het gebied rondom de lessenaar van 1,5 meter afgeplakt. Zo
maken we iedereen nog meer bewust van het houden van de 1,5 meter afstand.
o In het leerpark is het van groot belang dat de leerlingen op hun werkplek blijven
zitten.
 De vakdocenten komen de leerlingen ophalen en lopen via de looproute naar
het betreffende lokaal.
 Vakdocenten zijn tijdens de coachuren in het leerpark en helpen de
leerlingen bij vraagstukken op gepaste afstand. De docent beweegt, de
leerling blijft op zijn plek.

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.
Blijf je thuis als je (verkoudheids)klachten hebt en overlegt met je mentor.
Laat je je testen als jouw klachten passen bij het coronavirus.
Blijf je thuis als er iemand uit jouw gezin benauwdheidsklachten of koorts vanaf 38 graden heeft.

Ventilatie
De inventarisatie van de ventilatie van ons gebouw geeft aan dat wij voldoen aan het bouwbesluit. Er
is bij ons sprake van natuurlijke ventilatie.
Vandaar dat wij per direct nog strikter uitvoering gaan geven aan het ventileren van het gebouw.
1. Tijdens de lessen zijn de bovenramen open en staat de deur open. Dit houdt voor de
middenbouw in dat er niet in groepjes op het plein bij de middenbouw gewerkt kan worden.
2. Ramen hoeven tijdens de lessen niet wagenwijd open bij slecht/koud weer.
3. In de pauze is het noodzaak dat iedereen naar buiten of naar de aula gaat. De
bovenverdieping moet dan geventileerd worden.
o Als leerling verlaat je als eerste het lokaal. De docent zorgt dat de ramen en de deur
open staan.
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Ook leerlingen van de bovenbouw mogen weer in de pauze in de aula. Je mag
natuurlijk ook gewoon naar buiten.
o Bij de start van het lesuur na de pauze zorgt de betreffende docent ervoor dat
iedereen in het lokaal op een aangename wijze (wat betreft kou, warmte) de les kan
volgen.
4. De benedenverdieping wordt geventileerd na de pauzes.

Gebruik van MS Teams
Vanaf 5 oktober voeren we in dat als je thuis bent met klachten verband houdend met Corona je de
les kunt volgen via MS Teams. De docent nodigt je uit aan het begin van de les. Eventuele
aantekeningen kan de docent je aan de hand van een foto mailen of is te zien in Somtoday.
Vanwege de privacywetgeving worden de lessen niet opgenomen.
Is een docent zelf thuis in afwachting van een coronatest of –uitslag, dan geeft de docent de les
vanuit thuis via MS Teams.
In de klas is op dat moment een toezichthouder.
We evalueren de gang van zaken voor de herfstvakantie.

Subsidieaanvraag Coronagelden
De subsidieaanvraag is ingediend, maar we hebben nog geen bericht ontvangen over de toekenning.
We houden jullie op de hoogte.
Inzet van bijlesdocent
Per 12 oktober starten we met de eerste bijlessen op het gebied van wiskunde en natuurkunde.
Femke Philippens start met wiskunde in de middenbouw en natuurkunde in klas 10.
Sjeng start met wiskunde in de bovenbouw.
Sarika start binnenkort met een inhaalprogramma voor economie in klas 11.
De bijlessen zullen verder uitgebouwd worden na de herfstvakantie.

Organisatiestructuur
Sinds vorig schooljaar liep er een RPO (Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen) naar aanleiding van
het inspectiebezoek in 2019.
Als Vrijeschool Parkstad moesten wij losgekoppeld worden van het Grotius College vanwege het feit
dat het Grotius College onder de denominatie ‘openbaar onderwijs’ valt. Als vrije school vallen wij
onder de denominatie ‘algemeen bijzonder onderwijs’. Er moest dus een koppeling zijn met een BRIN
met denominatie ‘Algemeen bijzonder onderwijs.’
Per 1 augustus 2020 vallen wij onder het BRIN van Compass in Brunssum.
Deze koppeling heeft onderwijs technisch geen gevolgen. We voldoen nu aan de algemene wet- en
regelgeving wat betreft denominatie van het onderwijs.
Wel is het zo dat er nu een nieuwe gezamenlijke MR (medezeggenschapsraad) wordt geïnstalleerd.
Er zullen op korte termijn verkiezingen worden uitgeschreven voor de zetels. Er is plaats voor één
leerlingzetel, één ouderzetel en één docentzetel.
Heb je interesse om zitting te nemen in de MR en je verkiesbaar te stellen, geef dit via de mail aan bij
Janine. (j.goebbels@stichtinglvo.nl )
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Ziekmelden / verlofaanvragen
In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat ziekmeldingen en het doorgeven van doktersafspraken
(ook afspraken van de orthodontist) worden gedaan via het algemene telefoonnummer (0455742941) van school of via de mail (infovsp@lvo-parkstad.nl ).
Soms duurt het erg lang voordat de telefoon wordt opgenomen of wordt er diverse malen gebeld om
de melding door te geven. De conciërge zit niet altijd bij de telefoon, omdat er ook werkzaamheden
in het gebouw uitgevoerd moeten worden.
Vandaar de dringende oproep om deze meldingen via de mail te doen.
Verlofaanvragen dien gedaan te worden bij de teamleider.
Marcel Notermans: m.notermans@stichtinglvo.nl

Jaarkalender
De jaarkalender is vanaf nu te vinden op de website.

Informatieavond PTA
Maandag 5 oktober is er via Zoom een informatieavond voor de leerlingen en ouders over het PTA.
De leerlingen ontvangen op maandag op school het PTA-boekje en het examenreglement.

Jaarfeesten
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.

Portfoliobeleid
Somtoday
Zoals bekend werken wij voor het inzichtelijk maken van de
ontwikkeling van de leerling met een portfolio. Twee maal
per jaar ontvangen jullie een schriftelijke weergave op papier
via het winter- en zomerportfolio.
Ook in Somtoday is de ontwikkeling in te zien.
Hiervoor is de volgende werkwijze afgesproken.
In Somtoday zijn drie feedbackkolommen ingericht, te
weten; ‘inzet’, ‘resultaat’ en studiehouding’ (sh). Zie de
afbeelding hiernaast.
De kolommen ‘inzet’ en ‘studiehouding’ worden van
feedback voorzien door het invullen van een
woordbeoordeling. Is deze woordbeoordeling een ‘O’ of een
‘T’ dan wordt er een toelichting gegeven. De toelichting is te
lezen door te klikken op het oranje spreekballonnetje.
Bij de kolom ‘resultaat’ staat de feedback beschreven over
de stof die behandeld is en de feedback hierover. Dit is te
lezen via het oranje spreekballontje.
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Legenda van de afkorting van de woordbeoordeling:
O
=
onvoldoende
T
=
twijfel
M
=
matig
V
=
voldoende
R
=
ruim voldoende
G
=
goed
Z
=
zeer goed
Het schooljaar is verdeeld in twee semesters, periode 1 en periode 2 in Somtoday. Periode 1, het
eerste half jaar loopt tot 29 januari 2021. Het tweede halve jaar van 1 februari 2021 tot aan de
zomervakantie. Verder is ieder half jaar nog eens verdeeld in twee kwartalen.
Met het docententeam is afgesproken dat de kolommen ‘inzet’ en ‘studiehouding’ per kwartaal
worden ingevuld. De kolom ‘resultaat’ wordt per half jaar voorzien van feedback.
Verder is het zo dat de ontwikkeling op de volgende momenten expliciet onder de aandacht wordt
gebracht;
Algemene ouderavonden:

dinsdag 8 september 2020 (Zoom/MS Teams)
dinsdag 12 januari 2021 (Zoom/MS Teams)

Klassen-ouderavonden:

dinsdag 10 november 2020
dinsdag 23 maart 2021

Zomerportfoliogesprekken:

donderdag 27 en vrijdag 28 augustus 2020

Winterportfoliogesprekken:

Klassen 7, 8, 10, 11, 12maandag 22 en dinsdag 23 februari 2021
Klassen 9maandag 1 mrt. t/m donderdag 4 mrt. 2021

Leerling-ouder-coach gesprekken:

Week van 2 t/m 6 november 2020
Week van 29 mrt. t/m 2 april 2021

Vakdocent-leerling-ouder-gesprekken:

maandag 16 t/m woensdag 18 november 2020
maandag 26 t/m woensdag 28 april 2021

Uitreiking zomerportfolio:

woensdag 21 juli 2021

Uitreiking eindgetuigschriften en diploma’s:

donderdag 22 juli 2021
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Ouderbetrokkenheid
Afgelopen dinsdag hebben Marcel en Janine de eerste bijeenkomst van dit schooljaar met de
klankbordgroep gehad. In deze groep zitten uit iedere klas ouders van leerlingen om als klankbord te
fungeren voor ons als school. Om een goede weerspiegeling te hebben van onze school en dat wat
leeft in school is het van groot belang dat uit iedere klas een ouder aansluit.
Bij dezen de oproep aan de ouders uit de klassen 7, 11 en 12 om je bij interesse aan te melden bij
Janine. (j.goebbels@stichtinglvo.nl )
Hieronder de leden van deze groep.
Klassen 7:
Klassen 8: Richard Besemer, Pascal Mannens
Klassen 9: Saskia Kleijnen
Klassen 10: Mark Meijer, Ivonne Erens, Annet Bakels
Klas 11:
Klas 12:

Ouderschenking
Zonder jullie steun is vrijeschoolonderwijs niet mogelijk. Zoals bij jullie bekend vragen wij jaarlijks een
ouderschenking. Deze ouderschenkingen maken het specifieke vrijeschoolonderwijs mede mogelijk.
Bij ons op school worden deze gelden ingezet om de kunstvakken in halve klassen te geven. Hierdoor
krijgen de leerlingen voldoende aandacht en hulp om het ambacht te leren beoefenen.
Voor vragen over de ouderschenking kunt u terecht bij Angélica Crombag-Spee
(a.crombag@stichtinglvo.nl )

Somtoday
De moeilijkheden rondom Somtoday waren er ook nog de afgelopen periode op sommige
momenten. Het systeem was veel aan het updaten.
Verder ondervonden de leerlingen afgelopen week hinder bij het inzien van het huiswerk. Dit had te
maken met het omzetten van de BRIN.
De problemen zijn verholpen.
Mocht je niet kunnen inloggen bij Somtoday dan kun je dit doorgeven bij je/de mentor. Het account
moet dan gereset worden.
Het resetten van het account houdt in dat je een nieuw wachtwoord ontvangt voor het inloggen bij
zowel Office365 als ook Somtoday.

Dyslexiebeleid
Dyslexietesten
In week 38 zijn dyslexietesten afgenomen bij de 7e klassen. Het doel van deze testen is het spelling-,
lees- en schrijf(snelheid)niveau te bepalen. Wanneer leerlingen op (een van deze) testen uitvallen,
nemen we contact op met de ouders via de mail. Het kan zijn dat dan bijles noodzakelijk is of werken
aan extra opdrachten. Ook kan uitval bij meerdere testen een teken zijn van dyslexie, uiteraard
informeren we ouders welke vervolgstappen dan nodig zijn. Lisanne Bex is onze dyslexiecoördinator
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en docent Nederlands van klas 7, zij neemt ook de testen af. Mocht u vragen hebben over de
dyslexietesten, dan kunt u haar mailen: l.bex@stichtinglvo.nl
Inhaalmoment dyslexietesten
Leerlingen die in klas 7 afwezig/ziek waren bij de les(sen) Nederlands in week 38, waar de testen zijn
afgenomen, moeten deze inhalen.
Het inhaalmoment is dinsdag 6 oktober, in lokaal 7A, tijdens het 6e lesuur en een deel van het 7e
lesuur. Leerlingen die zijn ingestroomd vorig schooljaar moeten deze testen ook op dat moment
maken. De betreffende leerlingen krijgen dit nog te horen via de schoolmail, via een briefje en het
wordt de desbetreffende dag omgeroepen. Als een leerling het 6e lesuur nog les heeft, dan komt
deze les te vervallen.
Uitslag dyslexietesten
Op woensdag 14 oktober krijgen de leerlingen de uitslag van de test te horen in de les Nederlands.
Alles wordt dan besproken en uitgelegd. Leerlingen die zijn ingestroomd vorig schooljaar krijgen de
uitslag te horen in week 42. Ouders/verzorgers van leerlingen met opvallende resultaten krijgen in de
dagen erna een mail met een verdere toelichting op de test.

Nieuws
Ben je benieuwd naar wie er dit schooljaar bij ons werkt, wat het laatste nieuws is of hoe wij op
school werken?
Dit staat allemaal in onze schoolgids en op onze website.

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
Specifieke informatie klassen 9
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.
De uitnodiging voor deze avond ontvang je uiterlijk maandagmiddag 5 oktober in je mailbox.
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