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Goes, november 2020
C/20-21/23

Covid nieuwsbrief nr. 9: 45 minuten rooster, maatwerkuur, wegwerken achterstanden en
oudergesprekken.

Beste ouders, verzorgers en leerlingen,

45 minuten rooster
In de eerste periode hebben we gewerkt met een 45 minuten rooster met op het eerste uur een
bijspijkeruur voor leerlingen vanaf de tweede klas. In de vorige nieuwsbrief d.d. 15 oktober jl. heb ik
al gemeld dat we besloten hebben met instemming van de medezeggenschapraad, waarin ook
ouders en leerlingen zijn vertegenwoordigd, dat we dit concept doorzetten. Als gevolg van de
Coronasituatie is er sprake van meer absentie onder leerlingen, zowel kortdurend als langdurend. Dit
leidt tot een grotere behoefte aan maatwerk. Met dit concept kunnen we daar ruimte voor maken.
Daarnaast bevalt de dagindeling bij de leerlingen: reguliere lessen vanaf 09.30 uur en de meeste
laatste lessen klaar om 16.15 uur. Voor de brugklasleerlingen worden met ingang van periode 2 ook
maatwerkuren ingeroosterd en is gekeken of het 9e uur vermeden kan worden (behalve op
woensdag want dan wordt er sowieso een 9e lesuur ingeroosterd).
Zo spelen we ook in en houden we rekening met hobby's van leerlingen (onderbouw) en met
reisafstand aangezien relatief veel leerlingen verder weg wonen.
De voorbereidingen voor het rooster zijn in volle gang. Het rooster zal uiterlijk vrijdag 6 november of
zoveel eerder als mogelijk worden gepubliceerd. Het zal in grote lijnen vergelijkbaar zijn met het
rooster uit periode 1. De mentoruren in de bovenbouw zijn in veel gevallen geplaatst op het 1e uur.

Maatwerkuren
1.
Voor de maatwerkuren hebben we maatwerkregels opgesteld die we aan het einde van
periode 2 zullen evalueren.
De maatwerkuren hebben de volgende bedoeling:
a.
bijspijkeren ingeval van achterstand/of van een onderdeel dat niet wordt beheerst;
b.
nabespreken van ‘slecht’ gemaakte toetsen;
c.
werken met een halve klas (ingeval van grote klassen);
d.
verdieping van een vak, andere vakgerichte activiteiten die waardevol zijn;
e.
bijspijkeren ingeval van achterstand naar aanleiding van geoorloofde absentie;
f.
oefenen en voorbereiden op (examen)toetsen;
g.
contact docent met leerling om te checken of de leerling bepaalde vaardigheden
beheerst en waar eventuele hiaten zitten.
2.
Een maatwerkuur volgen kan niet structureel en/of gedurende het gehele schooljaar voor
dezelfde vak(ken).
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In de onderbouw bepaalt de vakdocent of een leerling naar een maatwerkuur kan. De leerling
kan wel een verzoek indienen bij de vakdocent. De docent bepaalt ook de ‘duur’ van het
volgen van het maatwerkuur.
Als een leerling is ingeschreven voor een maatwerkuur dan is de leerling verplicht het
maatwerkuur te volgen.
In de bovenbouw ligt het initiatief meer bij de leerling, maar kan een docent ook een leerling
verplichten naar een maatwerkuur te gaan.
Het max. aantal leerlingen bij een maatwerkuur is 12.

De week van 9 november wordt gebruikt om uitleg te geven aan de leerlingen en de inschrijving voor
te bereiden. Vanaf 16 november worden de maatwerkuren ingeroosterd.

Eigenaarschap
Je hoort het overal in het onderwijs: leerlingen moeten meer eigenaar worden van hun leerproces. Het
motiveert en draagt bij aan een positiever zelfbeeld. Een hoge mate van eigenaarschap bij leerlingen
leidt bovendien tot hogere resultaten .
We willen werken naar meer eigenaarschap en onderzoeken hoe we dat kunnen vormgeven. We
hopen met de maatwerkuren een stapje in die richting te zetten.

Wegwerken achterstanden
Na de resultaten van de 1e periode krijgen we meer zicht op de mogelijke achterstanden die zijn
ontstaan door de Coronasituatie. We zullen dan vaststellen welke activiteiten we zullen
ondernemen. Dat zal betekenen dat in sommige gevallen individuele extra activiteiten nodig zijn
maar we kunnen ook tot groepsgewijze acties besluiten. Uiteraard informeren we u/je daarover.

Mondkapjes plicht:
M.i.v. van 26 oktober hebben we de mondkapjesplicht ingevoerd. We zijn blij om te zien dat
iedereen zicht houdt aan de afspraak. Tot nu toe hebben we mondkapjes uitgedeeld als een leerling
deze is vergeten. Vanaf volgende week kunnen mondkapjes uit de automaat in de aula worden
gekocht (3 euro voor 10 mondkapjes).

Ouder-leerling-docent gesprekken
Binnenkort ontvangt u als ouder een uitnodiging voor de ouder-leerling-docent-gesprekken. Deze
zullen dit jaar online (via het account van uw zoon of dochter) plaatsvinden op 30 november en
1 december.

Ik hoop u/je op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
C. Biesterbosch

