Nieuwsbrief 1; maart 2021
Voorwoord
Wat fijn om alle leerlingen ook weer fysiek op school te kunnen en mogen begroeten.
Het is goed om elkaar te zien en spreken!
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Heropening voortgezet onderwijs – Vrijeschool Parkstad
We hebben gemerkt dat het voor leerlingen fijn is elkaar weer fysiek te ontmoeten en te spreken. Afgelopen
maandag hebben we als team sommige de lokalen nogmaals herschikt.
De mentoren en vakdocenten besteden aandacht aan de regels en afspraken. We merken dat de 1,5 meter lastig te
handhaven is tijdens pauzes. Hierover is gesproken met het team, met leerlingen als ook met ouders van de
klankbordgroep van onze school. Als het weer dit toelaat adviseren we om buiten pauze te houden.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

donderdag

vrijdag
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fysiek (lok. 7A)
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online
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8A
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online
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online

online
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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

fysiek
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Jaarkalender - aanpassingen op de lange termijn
Naar aanleiding van alle corona-omstandigheden en hier ten gevolge van ook de spreiding van de centrale examens, hebben we als team gekeken naar de jaarkalender. Wij
hebben de volgende aanpassing gedaan:
Periode 12 schuift naar week 23 en start dus op maandag 7 juni. Hier stond de werkweek gepland. De werkweek zal in aangepaste vorm uitgezet worden. Dit worden
activiteitendagen. Deze activiteitendagen vinden plaats op maandag 19 juli en dinsdag 20 juli.
Met de examenleerlingen willen we, als dit mogelijk is, graag een eindreis in eigen land verzorgen. Deze staat dan gepland van maandag 19 juli tot vrijdag 23 juli 2021.
Zie de bijlage voor het overzicht van deze veranderingen.
Hieronder een overzicht van de komende lesweken en bijbehorende afspraken/activiteiten:
Middenbouw
Klassen 7, 8, 9 en 10h/v
Ma. 15-03-2021
di. 16-03-2021
Wo. 17-03-2021
Do. 18-03-2021
Vr. 19-03-2021
Ma. 22-03-2021
di. 23-03-2021
Wo. 24-03-2021
Do. 25-03-2021
Vr. 26-03-2021

Opmerking

Jaarkalender

Start periode 9
19.30 – 21.00 uur Ouderavond
Studiedag voor docenten

Ma. 29-03-2021
di. 30-03-2021
Wo. 31-03-2021
Do. 01-04-2021
Vr. 02-04-2021
Ma. 05-04-2021
di. 06-04-2021
Wo. 07-04-2021
Do. 08-04-2021
Vr. 09-04-2021

Bovenbouw
Klassen 10mavo, 11havo, 12vwo
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

Studiedag voor docenten

Geen lesactiviteiten

Studiedag

Coach-leerling-oudergesprekken
Coach-leerling-oudergesprekken
Coach-leerling-oudergesprekken
Coach-leerling-oudergesprekken
Coach-leerling-oudergesprekken
Tweede Paasdag – geen lessen

Tweede Paasdag – geen lessen
Herkansingen PTA’s examenlln.
Herkansingen PTA’s examenlln.
Herkansingen PTA’s examenlln.
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Tweede Paasdag – geen lessen

Jaarkalender – ouderavond op dinsdag 23 maart
Op dinsdag 23 maart staat de volgende ouderavond gepland.
Deze ouderavond zal in digitale vorm plaatsvinden. Als ouder(s) ontvang je van de mentor een uitnodigingslink en
agenda voor deze avond.
Hieronder kort globale informatie over de inhouden per jaarlaag.
Klassen 7: achtergrond van de ontwikkelingsfase van de zevende klasser.
Klassen 8: klassendynamiek
Klassen 9: gesprek over wiskunde-aanpak, gesprek over brief van de heer Peter Sijm over de nieuwe bovenbouw.
Klas 10 h/v: werken in het leerpark, vooruitblik op periode na de meivakantie.
Examenleerlingen: informatie door Sarika over de (centrale) examens.

Algemene informatie
Enquête kwaliteitsscholen
In het kader van kwaliteitsscholen worden er jaarlijks enquêtes afgenomen bij leerlingen en ouders.
Het betreft tevredenheid enquêtes voor leerlingen en ouders, welke uitgezet dient te worden in het kader van de
verplichting op de Monitoring Sociale Veiligheid (MSV).
Deze enquête is eind februari uitgezet. Alle leerlingen en ouders hebben hier een mail van ontvangen. Mentoren
zullen het mentoruur ook aandacht besteden aan het invullen van deze enquête.
Aan ouder(s) vragen wij ook aandacht om de enquête in te vullen.
Achtergrondinformatie is te vinden via:
https://scholenopdekaart.nl/
https://www.vensters.nl/tevredenheidsmeting

Gevonden voorwerpen
De afgelopen weken hebben we alle gevonden voorwerpen verzameld. Deze hebben eerst op een tafel bij de
conciërge gelegen. Nu hebben we deze opgeborgen in zakken.
Mocht iemand iets verloren zijn, meld je dan bij Carol. Samen kun je kijken bij de gevonden voorwerpen.
De overgebleven gevonden voorwerpen zullen begin april worden opgehaald door de kledingbank.

Seksuele voorlichting
Seksuele voorlichting voor de leerlingen van de klassen 7, 8, 9 en 10:
Vanaf week 15; 12 april, staan voor de klassen 7 en 8 voorlichtingslessen gepland over seksualiteit, diversiteit en
liefde. Elke klas volgt drie lessen, de meeste lessen worden gepland tijdens de mentoruren.
Leerlingen ontvangen tijdig een aangepast rooster waarin deze lessen worden opgenomen.
De lessen worden verzorgd door Bo Venbrucx-Graaf.
De klassen 9 en 10 worden voorgelicht middels de voorstelling 'Our Life in Color' van 'Het Laagland', waarin
seksualiteit op een veilige en theatrale manier bespreekbaar wordt gemaakt.
Deze voorstelling vindt plaats op 22 en 23 april en wordt gespeeld in een theatervrachtwagen op het schoolplein.

Inzet van de corona-gelden
Vanaf oktober dit schooljaar heeft onze school de beschikking over subsidiegelden om eventuele “achterstanden” bij
leerlingen aan te pakken. Dit zijn niet alleen achterstanden op het gebied van vakkennis en –vaardigheden, maar ook
op het gebied van welbevinden, zorgondersteuning en leerprocessen.
Tot nu toe is een deel van de achterstandsgelden, ook op advies van vakdocenten, als volgt besteed:
-

bijlessen wiskunde klas 9, individueel en in kleine groepjes, op aangeven van de vakdocent;
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-

bijlessen wiskunde klas 10, individueel en in kleine groepjes, op vraag van de leerlingen;

-

bijlessen natuurkunde klas 10, individueel en in kleine groepjes, op vraag van de leerlingen;

-

extra lessen economie klas 11 op aangeven van de vakdocent;

-

bijlessen scheikunde klas 11, individueel en in kleine groepjes, op vraag van de leerlingen;

-

extra lessen economie klas 12 op aangeven van de vakdocent;

-

bijlessen natuurkunde klas 12, individueel en in kleine groepjes, op vraag van de leerlingen;

-

bijlessen wiskunde klas 12, individueel en in kleine groepjes, op vraag van de leerlingen;

-

bijlessen scheikunde klas 12, individueel en in kleine groepjes, op vraag van de leerlingen.

Veel ondersteuning heeft nu plaatsgevonden op basis van individueel maatwerk. De komende tijd willen we
daarnaast ook meer structurele begeleidingsprogramma’s gaan aanbieden. Dit is mogelijk omdat we de beschikking
krijgen over extra subsidiegelden. Hierbij wordt onder andere gedacht aan:
huiswerkbegeleiding voor leerlingen waar dit noodzakelijk wordt geacht, op basis van input mentor en/of
coach en na overleg met leerling en ouder(s);
sociale vaardigheidstraining voor leerlingen van de klassen 7, op basis van de schoolvragenlijst en in overleg
met de mentor, leerling en ouder(s);
anti-faalangsttraining voor leerlingen klas 7 en 9, op basis van de schoolvragenlijst of capaciteitentest en in
met overleg mentor, leerling en ouder(s);
-

extra lesuren Engels en wiskunde in de middenbouw;

-

bijlessen natuurkunde en scheikunde klas 9 voor leerlingen die deze vakken in hun profiel kiezen;

-

examentrainingen voor alle vakken in de examengroepen, grotendeels te volgen in de meivakantie;

anti-stress training voor examenleerlingen op aangeven van mentor en/of coach of op vraag van de leerling
en/of ouder(s).

Specifieke informatie klassen 7
Zoals ook aangegeven bij de algemene informatie worden er vanaf 12 april voorlichtingslessen gegeven over
seksualiteit, diversiteit en liefde.

Specifieke informatie klassen 8
Zoals ook aangegeven bij de algemene informatie worden er vanaf 12 april voorlichtingslessen gegeven over
seksualiteit, diversiteit en liefde.

Specifieke informatie klassen 9
Informatie over kunstvakken in de bovenbouw
Op donderdag 25 februari hebben de kunstdocenten online informatie gegeven over de kunstvakken in de
bovenbouw.
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Specifieke informatie bovenbouw
Specifieke informatie examenkandidaten
Overzicht van tijdpad tot aan de centrale examens


PTA-week 2
Maandag 15 maart tot en met vrijdag 19 maart .



Ouderavond dinsdag 23 maart
Informatie over de afname van de centrale eindexamens door Sarika, examensecretaris.



Toetsen nagekeken en cijfers ingevoerd
Uiterlijk 24 maart om 23.59 cijfers ingevoerd van PTA-week 2 en alle andere tot nu toe behaalde resultaten
in Somtoday.



PTA-vergadering
Donderdag 25 maart PTA-vergadering.



Herkansingsformulieren
Herkansingsformulieren worden op maandag 22 maart uitgereikt aan examenleerlingen door Sarika. Deze
moeten uiterlijk 26 maart aangeleverd worden bij Sarika.
Het herkansingsformulier staat ook online: https://www.vrijeschoolparkstad.nl/voor-ouders/begeleidingvan-leerlingen/examendocumenten



Coachgesprekken in week van maandag 29 maart
Tijdens de coach-leerling-oudergesprekken wordt besproken welke PTA-onderdelen worden herkanst en hoe
hier het best op voor te bereiden.



Herkansingen PTA-toetsen
Dinsdag 6 april, woensdag 7 april en donderdag 8 april vinden de herkansingen plaats.



Deadline eindexamenlijsten
Alle resultaten moeten 19 april ingevoerd en gecontroleerd zijn.
Ondertekening PTA-lijsten door docenten op donderdag 22 april tijdens verificatievergadering.
Verplichte aanwezigheid van alle examendocenten. Ben je op donderdag niet werkzaam op VSP, neem
contact op met je teamleider zodat we de aanwezigheid kunnen bespreken.

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
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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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