Nieuwsbrief 1; februari 2021
Van carnavalsvakantie naar krokusvakantie 
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Jaarkalender
Hieronder een overzicht van de komende lesweken en bijbehorende afspraken/activiteiten:

Middenbouw
Klassen 7, 8, 9 en 10h/v

Bovenbouw
Klassen 10mavo, 11havo, 12vwo

Ma. 8-02-2021
di. 9-02-2021
Wo. 10-02-2021
Do. 11-02-2021
Vr. 12-02-2021

Opmerking
Halfjaarwissel kunstvakken.
Nieuw lesrooster.

8.30 – 10.10 uur Periode
11.00 – 15.00 uur Uitreiking
winterportfolio door de mentor en
inleveren periodeschrift 5.

Lessen volgens het rooster.
Uitreiking van het winterportfolio
door de mentor en inleveren
periodeschrift 5.
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Zie rooster hieronder in deze
nieuwsbrief.

Jaarkalender
Halfjaarwissel kunstvakken.
Nieuw lesrooster.

Maandag t/m vrijdag
15 – 19 febr. 2021

VAKANTIE

VAKANTIE

Ma. 22-02-2021

Verkort lesrooster (online)

Verkort lesrooster

di. 23-02-2021

Verkort lesrooster (online)

Verkort lesrooster

Les vrij – studiedag voor docenten

Les vrij – studiedag voor docenten

VAKANTIE

VAKANTIE

Periode: 8.30 – 9.40 uur
3e uur: 9.40 – 10.15 uur
PAUZE: 10.15 – 10.30 uur
4e uur: 10.30 – 11.05 uur
5e uur: 11.05 – 11.40 uur
6e uur: 11.40 – 12.15 uur
PAUZE: 12.15 – 12.30 uur
7e uur: 12.30 – 13.05 uur
8e uur: 13.05 – 13.40 uur

Vanaf 14.00 uur
Ontwikkelgesprekken (online)
door leerling, ouder(s) en
mentor/coach.

Periode: 8.30 – 9.40 uur
3e uur: 9.40 – 10.15 uur
PAUZE: 10.15 – 10.30 uur
4e uur: 10.30 – 11.05 uur
5e uur: 11.05 – 11.40 uur
6e uur: 11.40 – 12.15 uur
PAUZE: 12.15 – 12.30 uur
7e uur: 12.30 – 13.05 uur
8e uur: 13.05 – 13.40 uur

Vanaf 14.00 uur
Ontwikkelgesprekken (online)
door leerling, ouder(s) en
mentor/coach.

Studiedag voor docenten

Verplaatste studiedag van 4
januari 2021.

Wo. 24-02-2021
Do. 25-02-2021
Vr. 26-02-2021
Ma. 01-03-2021
di. 02-03-2021
Wo. 03-03-2021
Do. 04-03-2021
Vr. 05-03-2021
Ma. 08-03-2021
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di. 09-03-2021
Wo. 10-03-2021
Do. 11-03-2021
Vr. 12-03-2021

Rooster ophalen winterportfolio en inleveren periodeschrift van periode 5.
We maken hier gebruik van de kunstgroepen. Zie hieronder. Het winterportfolio kan worden opgehaald in de aula. Mocht het niet mogelijk voor je zijn om je
winterportfolio op te halen, neem dan contact op met je mentor.
Tijd
11.00 – 11.30 u.
11.30 – 12.00 u.
12.00 – 12.30 u.
12.30 – 13.00 u.
13.00 – 13.30 u.
13.30 – 14.00 u.
14.00 – 15.00 u.

Klas
Klas 7A – 1 (inleveren periodeschrift 5 + werkstukken textiel)
Klas 7A – 2 (inleveren periodeschrift 5 + werkstukken textiel)
Klas 7B – 3(inleveren periodeschrift 5 + werkstukken textiel)
Klas 7B – 4 (inleveren periodeschrift 5 + werkstukken textiel)
Klas 8A – 1 (inleveren periodeschrift 5 + werkstukken textiel)
Klas 8A – 2 (inleveren periodeschrift 5 + werkstukken textiel)
Klas 8B (inleveren periodeschrift 5 + werkstukken textiel)

Klas
Klas 9B – 4 (inleveren periodeschrift 5)
Klas 10B havo/vwo (inleveren periodeschrift 5)
Klas 9A – 1 (inleveren periodeschrift 5)
Klas 9A – 2 (inleveren periodeschrift 5)
Klas 9B – 3 (inleveren periodeschrift 5)
Klas 10A havo/vwo (inleveren periodeschrift 5)
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Korte update
Het kabinet heeft de coronamaatregelen die op dit moment voor het voortgezet onderwijs gelden verlengd tot 1
maart. Dit betekent dat de leerlingen online les krijgen, met de bestaande uitzonderingen voor specifieke groepen
als examen- en kwetsbare leerlingen. Op 23 februari beoordeelt het kabinet welke maatregelen vanaf 2 maart nodig
zijn.
Zoals in eerdere nieuwsbrieven aangegeven liep het huurcontract van onze huidige locatie af. Begin januari is ons
medegedeeld door het bestuur dat Vrijeschool Parkstad nog tot augustus 2022 gebruik kan blijven maken van de
huidige locatie aan de Drieschstraat. We houden jullie te zijner tijd natuurlijk weer op de hoogte van de
ontwikkelingen.

Portfoliobeleid
Het periodeonderwijs heeft bij ons op school een belangrijke plaats. In gesprek met ouders, leerlingen en docenten
geven wij het periodeonderwijs de aandacht die het verdient. In tijden van een lock down staan wij voor de
uitdaging om de continuïteit van het periodeonderwijs te waarborgen. Wat betreft het geven van de periodelessen
hebben we hier een weg in gevonden.
We vinden het echter ook zeer belangrijk dat leerlingen de continuïteit ervaren van het ontvangen van feedback en
het inleveren van het periodeschrift. De lock down in december heeft de continuïteit iets verstoord.
Periodeschrift 5 is fysiek (op papier) gemaakt. Dit periodeschrift moet nog ingeleverd worden. Ook moeten de
leerlingen het periodeschrift van periode 4 nog terug krijgen.
En natuurlijk willen we de leerlingen en ouders graag het winterportfolio uitreiken ter voorbereiding op de
winterportfoliogesprekken op maandag 22 en dinsdag 23 februari 2021.
In gesprek met de klankbordgroep (voorheen ouderraad genoemd) en met docenten vinden wij het belangrijk dat
deze continuïteit weer geheel wordt gewaarborgd. In dit licht hebben wij gesproken over een moment waarop
leerlingen het periodeschrift kunnen komen inleveren.
We hebben dit moment vastgelegd a.s. vrijdag 12 februari 2021 tussen 11.00 en 15.00 uur. Zie het rooster
hierboven.
In de jaarkalender stond al opgenomen dat er die middag carnavalsviering zou zijn, hiervoor in de plaats komt de
uitreiking van het winterportfolio en het afgeven van periodeschrift 5.
De vaklessen voor de klassen 7, 8, 9 en 10 havo/vwo komen te vervallen.
Mocht het niet mogelijk zijn om het winterportfolio op te komen halen, stuur dan een mail naar je mentor en zet
hierbij Janine Goebbels – Finster in de cc (j.goebbels@stichtinglvo.nl ).

Middenbouw – leerplan talen
Zoals wellicht bekend werken we in de middenbouw met readers voor de talen. Deze readers bevatten theoretische
achtergrond van de betreffende taal in de vorm van grammatica- en spellingregels, als ook de verschillende
vaardigheden (schrijven, spreken, luisteren, lezen).
Ook in het periodeonderwijs is aandacht voor de vak relatie tussen Duits, Engels, Frans en Nederlands.
Voor de kerstvakantie hebben twee eerste gesprekken plaatsgevonden over de leerlijn en het leerplan van de
Engelse taalvaardigheid. De gesprekken worden in de komende tijd uitgebreid naar de andere talen (Duits, Frans en
Nederlands).
Doel is om vak inhoud meer op elkaar aan te laten sluiten en de leerlingen meer bewust te laten worden over de
samenhang die er is tussen de verschillende talen. Een ander aspect is het optimaliseren van de aansluiting van de
middenbouw op de bovenbouw.
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Bericht van de VVL
Heerlen, 5 februari 2021.
Beste ouders en leerlingen van Vrijeschool Parkstad,
Na bijna drie jaar van relatieve rust breekt er weer een nieuwe spannende periode aan voor de school.
Jullie hebben hierover in de brief van interim-rector Peter Sijm meer kunnen lezen: Vrijeschool
Parkstad, Grotius College en Compass onderzoeken of zij tot een gezamenlijke bovenbouw kunnen
komen voor havo en vwo leerlingen. De VVL - initiatiefnemer van Vrijeschool Parkstad – is daar als
gesprekspartner van het LVO bij betrokken. Wij hechten er waarde aan jullie te laten weten waarom
wij een samenwerking belangrijk vinden.
Wij vinden de school niet alleen bijzonder vanwege de goede sfeer en de warme cultuur, maar ook
vanwege het Leerpark, dat door buitenstaanders wordt getypeerd als vernieuwend, vooruitstrevend en
onderwijs van de toekomst. Maar, sinds het ontstaan van de school is er vanwege de beperkte
omvang, die weliswaar juist bijdraagt tot de sfeer op school, wél een doorlopende zorg over het
voortbestaansrecht. Als de drie scholen echter tot een gezamenlijke bovenbouw kunnen komen, is
daarmee het voortbestaan van Vrijeschool Parkstad verzekerd. Waarbij – voor alle duidelijkheid – de
onderbouw, de klassen 7,8 en 9 en voor mavo leerlingen klas 10 blijven zoals ze nu zijn.
Bij de te vormen nieuwe bovenbouw – die ontwikkeld zal worden op de fundamenten en
uitgangspunten die ook ten grondslag liggen aan het huidige Leerparkmodel – is het voor de
VVL uiteraard van groot belang dat de onderscheidende identiteit van het vrijeschoolonderwijs óók
zijn plek krijgt. Een pedagogisch leerplan, periode-onderwijs en een breed aanbod kunst en cultuur
voor iedereen.
De teams van de scholen willen leerlingen, docenten en ouders direct betrekken bij het
totstandkomingsproces. Aan de bijeenkomsten die hiervoor inmiddels gepland zijn zal het bestuur
van de VVL ook deelnemen. Goed nieuws is ook dat Vrijeschool Parkstad nog een jaar op de
Drieschstraat kan blijven. Zo kan de tijd worden genomen om in een overgangsperiode naar de
definitieve nieuwe samenwerkingsvorm toe te groeien. Wij zullen het proces nauw volgen en jullie
nader informeren als dat wenselijk is.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Aernout Henny
Richard Besemer
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