Geachte ouder/verzorger, beste leerling,
Wat is het fijn om weer een school vol leerlingen te hebben. Dinsdag was iedereen er om kennis te
maken met de mentor, op woensdag zijn de lessen gestart.
Goed ook om te merken dat de meeste leerlingen zo snel alweer gewend zijn aan het mondkapje.
Onze complimenten daarvoor.
We hopen natuurlijk dat deze regel snel afgeschaft wordt door de overheid.
ICT
Voor de nieuwe leerlingen was het best spannend, want ze moesten voor het eerst inloggen in de
schoolomgeving van Coolportal.
Helaas liet de techniek ons een beetje in de steek, waardoor dit niet bij alle leerlingen lukte.
Woensdag zijn we er dan ook mee verder gegaan.
Voor een aantal leerlingen die dit jaar voor het eerst een vakkenpakket hebben, was er een probleem
met werken in Teams. Ook dit probleem zou inmiddels opgelost moeten zijn.
Heeft uw kind nog een probleem? De ICT zit op de eerste verdieping achter het witte muurtje. We
helpen hen graag.
Gebruik mobiele telefoons
Aan het begin van het schooljaar hebben wij gecommuniceerd over het gebruik van de mobiele
telefoon op school. Een werkgroep heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van de mobiel tijdens
de les en heeft vorig schooljaar een peiling gehouden onder leerlingen en docenten. Naar aanleiding
hiervan heeft de werkgroep voorgesteld om de mobiel uit een groot gedeelte van de school te
weren, teneinde de concentratie in de klas en daarmee de resultaten te verhogen. Dit plan is
besproken in de ouderraad en de DMR. Beide geledingen stonden hier welwillend tegenover.
In de school vindt op dit moment een levendige discussie plaats over het plan en het blijkt dat het
praktisch niet helemaal uitvoerbaar is. Zo heeft het onze sterke voorkeur dat het mobieltje in de kluis
gelegd wordt, maar als een docent aangeeft dat het mobieltje mee naar de les mag voor educatieve
doeleinden, zal deze mobiel zich in de tas bevinden indien deze niet gebruikt wordt. Dit betekent nog
steeds dat de mobiel als afleidende factor onwenselijk is in het lokaal, maar het apparaat niet altijd in
het kluisje gelegd kan worden. Leerlingen hebben hun mobiel dus niet nodig, tenzij de docent hierom
vraagt.
Wij kiezen ervoor om de sanctie, het inleveren van de mobiel bij de receptie, te beperkten tot het
onwenselijk gebruik ervan in de les. Leerlingen die hun mobiel gebruiken terwijl dit niet de bedoeling
is, moeten deze bij de receptie inleveren en krijgen ‘m pas om 15.40 uur terug, zoals in het
oorspronkelijke plan van de werkgroep de bedoeling was.
Wij gaan dus vanuit dat de mobieltjes zich bij voorkeur in de kluis bevinden, anders in de tas en niet
op het lichaam, zodat de afleiding tot een minimum beperkt kan worden. De mobieltjes zijn dus niet
zichtbaar en hoorbaar in de les!
Met deze aanpassingen gaat de invoering van de regels op 7 september gewoon door.
Kennismakingsavonden ouders
Alle leerlingen van leerjaar 2 t/m 6 hebben een uitnodiging mee naar huis gekregen voor de
kennismakingsavonden. Ook in de agenda op onze website kunt u data en tijden terugvinden.
In verband met de coronaregels mag er per leerling slechts één ouder komen, zodat wij de 1,5 meter
afstand kunnen waarborgen.

Slotactiviteit schooljaar 2020-201
In juli, vlak voor de vakantie, was er nog een sportieve afsluiting voor onze leerlingen. Een impressie
hiervan kunt u terugkijken via https://youtu.be/TDSGgEfaCPc.
Introductieactiviteiten brugklassen
Volgende week dinsdag, woensdag en donderdag zijn de introductieactiviteiten voor de
brugklasleerlingen. Het programma ziet er als volgt uit:
Sport- en cultuurdag op dinsdag 7 september en woensdag 8 september
Waar
op school
Sport
skateboarden, DDR en stormbaan
Cultuur
dans, art en muziek
Tijd
09.30 uur tot 14.30 uur
Meenemen
sportkleding/sportschoenen voor binnen en een lunchpakket
Verkeersproject op donderdag 9 september en eten bij Happy Italy!
Waar
op school
Tijd
09.30 uur tot 15.30 uur
Meenemen
je fiets
We hopen dat de leerlingen heel veel plezier hebben. Wij hebben er enorm veel zin in!
Nieuwbouw
U hebt het vast al van uw kind gehoord, de nieuwbouw vordert gestaag. De contouren van de nieuwe
vleugel zijn al goed zichtbaar. De verwachting is nog steeds dat we de lokalen in februari in gebruik
kunnen nemen.
Gelukkig kunnen we alle leerlingen gewoon in ons eigen gebouw lesgeven. Dit vraagt wat
improvisatie en flexibiliteit, maar dat komt zeker goed.
Fietsenstalling en parkeren
De leerlingen hebben het al gezien, de parkeerplaats voor auto’s is omgebouwd tot fietsenstalling.
Gelukkig is ook dit maar tijdelijk.
Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding
A.K. van Doorn lic.MEd
directeur
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