Nieuwsbrief 2; februari 2021
Hernieuwde opening van het voortgezet onderwijs

Voorwoord
Zoals wellicht bekend mogen vanaf 1 maart de scholen weer gedeeltelijk hun deuren openen. Zie hieronder de
informatie zoals wij dit op Vrijeschool Parkstad zullen doen.
De mentoren hebben dit ook al besproken met de leerlingen. De roostermaker heeft dit ook al in het rooster op
Somtoday verwerkt.
Verder lopen er nog een aantal andere ontwikkelingen dit schooljaar.
School breed zetten we de gelden van de overheid in om leerachterstanden bij te werken en extra aandacht te
geven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.
In de middenbouw zijn we bezig met het bespreken en optimaliseren van de leerplannen.
Door de coronamaatregelen is er veel aandacht voor de examinering van de examenkandidaten en de weg naar het
examen.
Daarnaast heeft ook iedereen kunnen lezen over de ontwikkeling in het onderzoek naar samenwerking in de
bovenbouw met Compass en het Grotius College.
Ook onze situatie rondom de huisvesting in het huidige gebouw aan de Drieschstraat had onze aandacht.
Op zaterdag 6 februari was onze open dag en vanaf maandag mogen de leerlingen van het basisonderwijs zich
inschrijven. De eerste papieren inschrijvingen druppelen al binnen.
De ontwikkelgesprekken bij het winterportfolio zijn de afgelopen week gevoerd. Het was goed om elkaar te spreken
over hoe de eerste helft van het schooljaar verlopen is.
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Heropening voortgezet onderwijs – Vrijeschool Parkstad
Door het ministerie zijn er algemene richtlijnen opgesteld, deze heeft LVO met de schoolleidingen gecommuniceerd.
Per locatie wordt er gekeken hoe er onderwijs kan worden aangeboden aan de leerlingen. Hierbij is als uitgangspunt
genomen dat er minimaal 1 dag fysiek les op school wordt gegeven. Dit heeft o.a. te maken met de grootte van het
gebouw en het aantal leerlingen. Iedere individuele school bepaalt op welke manier de school heropend wordt.
Op 9 maart is de volgende persconferentie en zal bekeken worden of er meer fysiek onderwijs mogelijk is.
Op Vrijeschool Parkstad ziet de opening er als volgt uit.
Allereerst de uitgangspunten voor onze school:







Examenleerlingen volgden en volgen alle lessen fysiek op school.
De praktijk-/ambachtsvakken voor de middenbouw fysiek verzorgen op school.
De klassen van de middenbouw volgen de vaklessen in de grootste lokalen.
De mentoren hebben duo’s gemaakt. Richtlijn vanuit het ministerie is dat tweetallen op minder de 1,5 meter
van elkaar mogen zitten/werken. Deze tweetallen volgen de gehele fysieke lesdag de lessen naast elkaar bij
de vaklessen. Hier is zoveel mogelijk rekening gehouden met de indeling van de kunstgroepen.
Leerlingen van niet examenklassen die al fysiek op school aanwezig zijn, blijven ook fysiek op school komen.
Het kan dat hier een verschuiving plaatsvindt door de fysieke lesdagen. De mentor dan wel coach bespreekt
dit.

De gevolgen van deze uitgangspunten zijn:









De klassen 7, 8 en 9 komen 2 dagen fysiek naar school. Zie onderstaand schema.
Bij sommige klassen blijft muziek dan wel lichamelijke opvoeding nog bestaan in de online lesvorm.
Voor de middenbouw wordt gebruik gemaakt van lokaal 7A, 8B en 9A
Voor de bovenbouw wordt gebruik gemaakt van lokaal 7B, 8A en 9B
Aparte instroom voor de middenbouw en de bovenbouw.
o Middenbouw komt binnen aan de rechterkant naast de hoofdingang.
o Bovenbouw komt binnen via de hoofdingang
Voor klas 9A roosterwijziging; textiel van donderdag het 7e lesuur naar woensdag het 8e lesuur.
Practicumlokaal verplaatsen naar lokaal 7B.

Aanstaande wijziging:
De begeleidingsuren staan nu niet altijd gepland op de fysieke lesdagen. Met de roostermaker wordt bekeken of
deze geroosterd kunnen worden op de fysieke lesdagen.
Maandag

Dinsdag

Woensdag

donderdag

vrijdag

7A

online

fysiek (lok. 7A)

online

fysiek (lok. 7A)

online

7B

online

online

fysiek (lok. 7A)

online (bu)

fysiek (lok. 7A)

8A

fysiek (lok. 7A)

online

online

fysiek (lok. 9A)

online

8B

fysiek (lok. 8B)

online

online

fysiek (lok. 8B)

online (bu)

9A

online

fysiek (lok. 9A)

fysiek (lok. 9A)

online

online (bu)

9B

fysiek (lok. 9A)

online (bu)

online

online

fysiek (lok. 9A)

10h/v

fysiek

online

fysiek
online
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fysiek

Jaarkalender
Hieronder een overzicht van de komende lesweken en bijbehorende afspraken/activiteiten:

Ma. 01-03-2021

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

Bovenbouw
Klassen 10mavo, 11havo, 12vwo

Opmerking
Zie het rooster voor het
onderwijs vanaf 1 maart.

di. 02-03-2021
Wo. 03-03-2021

Jaarkalender
Start periode 8

19.00 – 20.30 uur
Klankbordgroep –
samenwerking nieuwe
bovenbouw

Do. 04-03-2021
Vr. 05-03-2021
Ma. 08-03-2021

Les vrij – studiedag voor docenten

Les vrij – studiedag voor docenten

di. 09-03-2021
Wo. 10-03-2021
Do. 11-03-2021
Vr. 12-03-2021
Ma. 15-03-2021
di. 16-03-2021
Wo. 17-03-2021
Do. 18-03-2021
Vr. 19-03-2021

Studiedag voor docenten

Verplaatste studiedag van 4
januari 2021.

Persconferentie

PTA-week 2; zie rooster in de bijlage
PTA-week 2; zie rooster in de bijlage
PTA-week 2; zie rooster in de bijlage
PTA-week 2; zie rooster in de bijlage
PTA-week 2; zie rooster in de bijlage

Ma. 22-03-2021
di. 23-03-2021

Start periode 9
19.30 – 21.00 uur
Ouderavond

Wo. 24-03-2021
Do. 25-03-2021
Vr. 26-03-2021
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Periodeonderwijs
Na de lockdown van 16 december 2020 is het inleveren van de periodeschriften en het teruggeven van
periodefeedback ontregeld.
Afgelopen vrijdag 26 februari was de laatste periodedag van periode 7, we starten a.s. maandag 1 maart met
periode 8.
Voor klas 7A, 7B en klas 9A is dat online, voor de andere klassen fysiek.

Specifieke informatie klassen 7
Het zorgteam heeft zich de afgelopen periode gebogen over de resultaten van schoolvragenlijst. De leerlingen en
ouders ontvangen in de komende weken terugkoppeling van deze vragenlijsten.

Specifieke informatie klassen 8
Specifieke informatie klassen 9
Plan van aanpak wiskundeonderwijs
Al sinds de start van het school is er extra ingezet op het wiskundeonderwijs. Allereerst in de vorm van begeleiding
van twee externen. Samen met de wiskundedocenten wordt er gewerkt aan het leerplan van wiskunde vanaf klas 7.
Daarnaast is er bij wiskunde dit schooljaar een docentenwissel geweest door de pensionering van Sjeng Vaessen. In
december is er overdracht geweest tussen Rick en Sjeng van de lesinhoud en er is ook een overleg geweest tussen
Rick, Janine en Marcel. Hieronder het uitgestippelde plan van aanpak.
Plan van aanpak
Het plan berust op de volgende speerpunten:









Regelmatig meten: we zullen regelmatig meten of de leerlingen de aangeboden stof goed verwerkt hebben.
De resultaten van de metingen zijn te zien in SOM. Wij moedigen jullie aan om dit te volgen en in gesprek te
gaan met jullie dochter of zoon over de voortgang.
Extra lessen aanbieden: vanaf januari zullen leerlingen die o.b.v. metingen niet het niveau halen dat zij nodig
hebben verplicht extra lessen gaan volgen.
Extra ondersteuning voor de wiskundesectie: de wiskundedocenten van de Vrije School (Lotte, Didi en Rick)
krijgen extra begeleiding van Henny Prick. Henny heeft meer dan 25 jaar ervaring in het lesgeven op Vrije
Scholen en het begeleiden van docenten, met name in het vakgebied van de wiskunde.
Duidelijkheid over huidige vaardigheden: Aan het einde van het schooljaar kunnen wij een goed beeld geven
van de wiskundevaardigheden en wat er nog nodig is in de specifieke situatie van jullie dochter of zoon om
ze de naar het gewenste niveau te brengen. Hierbij kijken we naar wat nodig is voor goed functioneren in de
maatschappij, voor hun studie en het behalen van het diploma.
Inzet van de leerling: zoals van en bij iedere les verwachten wij natuurlijk van de leerling ook een goede inzet
tijdens de lessen. Dit houdt ook in dat leerlingen moeilijkheden kenbaar moeten maken en goed moeten
blijven oefenen met de aangereikte lesstof. (Dit geldt natuurlijk in principe voor ieder(e) vak/periode.)

In december is al een eerste meting verricht, hierbij is de kennis en vaardigheden rondom de volgende onderwerpen
gemeten:




Oppervlakte
Inhoud
Gewichten
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Specifieke informatie bovenbouw
Specifieke informatie examenkandidaten
PTA-week 2; 15 maart t/m 19 maart 2021
Zie de bijlage.

Regeling eindexamens 2021
Zoals in de lessen Nederlands met elkaar besproken is de organisatie en de uitslagbepaling van het examen dit
schooljaar afwijkend ten gevolge van alle corona-omstandigheden en -maatregelen.
Hieronder een aantal links om alvast in de regeling te duiken.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2021
https://www.vo-raad.nl/nieuws/meer-aanpassingen-in-het-centraal-examen-2021
https://www.examenblad.nl/nieuws/20210217/maatregelen-coronavirus-en-de/2021
https://www.examenblad.nl/examenrooster/2021
Tijdens de ouderavond van 23 maart aanstaande zullen we hier uitgebreid informatie over geven. Het is goed om
vragen hierover te verzamelen, zodat deze besproken kunnen worden.
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