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Welkom
Van harte welkom bij deze editie van GroenNieuws, de laatste van dit
schooljaar. Een speciaal woord van welkom aan de ouders van onze
nieuwe leerlingen. Dit is de eerste editie van GroenNieuws die u ontvangt.
Als het goed is ontvangt u er nog vele in de komende jaren. Elke zes à zeven
weken maken we een samenvatting van alle activiteiten en doen we u daar
verslag van. De afgelopen maanden hebben we veel vaker berichten naar
de ouders verstuurd i.v.m. de uitzonderlijke situatie waarin we verzeild
geraakt zijn rondom de sluiting, de beperkte openstelling en alle
maatregelen rondom de coronacrisis.

Terugblik
Op 16 maart werden de scholen gesloten, een unieke maatregel in het onderwijs. Ik werk bijna veertig jaar in
deze sector en ik heb het niet eerder meegemaakt. Enkele dagen later werd al bekendgemaakt dat er geen
centraal examen zou zijn dit jaar. Dus werden we met zijn allen voor het voldongen feit gesteld dat we onderwijs
op afstand moesten verzorgen en dat we het examen alleen op schoolniveau zouden afronden. Vanuit de
schoolleiding is er veel energie gestoken in het communiceren met de collega’s, de ouders en de leerlingen. We
hebben keuzes gemaakt en deze elke keer zo duidelijk mogelijk uitgelegd. Dat we daarmee niet iedereen
tevreden hebben kunnen stellen is gebleken; ik heb u daarover in een van de nieuwsbrieven al geïnformeerd.
We kijken terug op een moeilijke periode waarin we snel hebben gehandeld en waarin we veel geleerd hebben,
vooral op het gebied van het gebruik van ICT-applicaties. Vóór 16 maart hadden we nog nauwelijks van ZOOM
gehoord. En de ontwikkeling van TEAMS heeft een enorme versnelling gekregen door de noodzaak die zich
voordeed. De eerste mededeling was dat we tot 6 april dicht zouden gaan. Al snel bleek echter dat de sluiting
langer zou gaan duren. Na enkele weken werd de datum van 1 juni genoemd als moment om weer gedeeltelijk
open te gaan. We hebben op dat moment gekozen om het aantal fysieke lessen te beperken. In de nieuwsbrieven
hebben we die keuze steeds toegelicht. Uiteindelijk zijn de dagen goed gevuld geraakt met een combinatie van
noodzakelijke activiteiten en keuzemogelijkheden. Elke dag waren er wel tussen de 150 en 250 leerlingen in
school. Wat hebben deze vreemde vier maanden gedaan met de resultaten? Voor de examenklassen zijn we
uiteindelijk uitgekomen op het volgende resultaat:
Mavo: 95% geslaagd
Havo: 98% geslaagd
Vwo: 100% geslaagd
Dat is een mooi resultaat. Voor sommige leerlingen was het prima dat er geen centraal examen was - die konden
die spanning missen als kiespijn - maar voor anderen was het toch jammer; zij voelden het als een gemis. Voor
de overige klassen zijn er met verschillende leerlingen plannen van aanpak gemaakt voor de laatste weken. We
hebben met coulance gekeken naar de overgangsrichtlijnen en geprobeerd zoveel mogelijk leerlingen mee te
nemen naar het volgende leerjaar. Niet iedereen, er is een kritische grens en we moeten leerlingen niet in een
positie manoeuvreren waarin zij diep ongelukkig worden.

Doubleren of een keuze maken voor een andere vorm van onderwijs is mogelijk een teleurstelling, maar kan in
voorkomende gevallen soms prima uitpakken. Voor de leerlingen die met een plan van aanpak naar het volgende
leerjaar zijn overgegaan geldt uiteraard dat we snel in het nieuwe schooljaar stevig aan de slag gaan. Als dit jaar
veel leerlingen één ding geleerd heeft is dat het feit dat het schooljaar echt in september al begint en niet
halverwege. Je kan er niet vanuit gaan dat je de laatste maanden de slechte cijfers allemaal op gaat halen. Want
die laatste maanden zagen er nu ineens helemaal anders uit. Het aantal doublures en verwijzingen naar een
andere vorm van onderwijs is dit jaar beperkt, maar ze zijn er wel. Niet alle leerlingen zijn meegenomen naar het
volgende leerjaar.
En dan nu vakantie, welverdiend, voor alle betrokkenen. Deze maanden hebben een zware wissel getrokken op
leerlingen, ouders en collega’s.

Diploma-uitreikingen

Op woensdag 1 en donderdag 2 juli hebben we in acht sessies de geslaagde leerlingen het diploma mogen
overhandigen in een uitbundig versierde Stadsgehoorzaal. Per klas werden de leerlingen ontvangen vanaf 14.00
uur in de middag tot 21.00 uur ‘s avonds voor de laatste groep van de dag. Vooraf waren de nodige filmpjes
opgenomen, omdat we niet wisten in hoeverre de uitreikingen fysiek doorgang konden vinden. Vanaf 1 juli
mochten we met honderd mensen aanwezig zijn in het theater, dus konden we gelukkig - weliswaar met de
nodige beperkingen - de uitreikingen door laten gaan. En we hebben er iets bijzonders van gemaakt. De acht
fotootjes geven een indruk. Op foto 1 wordt een leerling toegesproken door zijn coach via een vooraf opgenomen
filmpje, op foto 2 zien we een opgenomen lied via ZOOM “I’ll stand by you” van The Pretenders, op foto 3 is onze
razende schoonmaker te zien die de tafels en de microfoons tussen de verschillende uitreikingen door
schoonmaakte, foto 4 geeft een overzicht van het podium bij het ondertekenen van de diploma’s, foto 5 is een
still uit het overzicht van gemaakte Tik-Tok-filmpjes door de collega’s, foto 6 laat het knuffelen op afstand zien,
met handjes op 1,5 meter, foto 7 is genomen tijdens het vooraf opgenomen slotlied “Hoe het danst”, gezongen
door collega Erik van der Vlis en zijn dochter (oud-leerling) Lieke en foto 8 geeft een impressie van de nazit in de
Harmonie. Dank aan de collega’s van de Stadsgehoorzaal voor de geweldige medewerking en het meedenken.
We kijken terug op twee bijzondere dagen, erg leuk.

Beleid schoolkosten
In samenwerking met het Geuzencollege hebben we de afgelopen maanden
hard gewerkt aan het ontwikkelen van een beleid ten aanzien van het
betalen van de rekening van kosten die met school te maken hebben. Op
die manier willen we voorkomen dat leerlingen niet deel kunnen nemen aan
activiteiten binnen de school in de breedste zin van het woord. Via het
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. hebben we hier een subsidie ter
aanmoediging voor ontvangen. We hebben een folder ontwikkeld waarvan
hiernaast de voorkant zichtbaar is. Deze is op diverse plekken in school te
verkrijgen o.a. bij de receptie.
We zijn bezig met het inrichten van een winkeltje in de 600-gang waar
leerlingen in overleg met zorgcoördinator mevrouw Van der Hoest
schoolspullen kunnen ophalen als zij deze zelf niet kunnen aanschaffen.
Daarnaast staat er komend jaar in de herfst/winterperiode op diverse
plekken in school een fruitmand met dagelijks vers fruit. De leerlingen die
voor ondersteuning in aanmerking komen kunnen ook gebruikmaken van
bonnen die inwisselbaar zijn bij de catering. We gaan hier komend
schooljaar mee experimenteren. Ik houd u op de hoogte.

Het GvP – spel
Isa Witvliet en Bobbie Roest uit 6 vwo presenteerden afgelopen donderdag 9 juli het spel ’t Groen, kennis is
macht, als spin-off van hun PWS (profielwerkstuk). In een stevige houten kist vonden we achtereenvolgens de
spelregels, het speelbord (gemaakt naar de plattegrond van de school), vakkenpakketten, speelkaartjes,
potloden, dobbelstenen en pionnen met fotootjes van collega’s. De verbazing was groot toen we alle materialen
zagen en we het speelbord verder ontdekten. De 0-gang, de 100-gang, het sportveld, de 500-gang, het zit er
allemaal in, net als de profielen, de vakkenpakketten, een spelset voor onderbouw, een spelset voor bovenbouw,
ongelooflijk wat een werk beide meiden hierin hebben zitten. We hebben het spel uiteraard gespeeld om te
kijken hoe het werkt. Het is prima te gebruiken met een klas, met nieuwe collega’s om het gebouw te leren
kennen. Collega Walter Diedrich (Ne) heeft het eerste officiële spel gewonnen! Hartelijk dank aan Isa en Bobbie
voor het prachtige spel: ’t Groen, kennis is macht.

Vertrekkende collega’s
Zoals elk jaar nemen we ook dit jaar aan het einde van het schooljaar afscheid van diverse collega’s.










Daan van der Dussen – aardrijkskunde
Sefa Güzel – biologie
Lindy Pranger – Engels
Jeroen Bongers – beeldende vorming
Fatima el Ghouizy – Frans
Karim Agharoud – godsdienst
Rianne Noordzij – godsdienst
Jurre Bakker – wiskunde / informatica
Els van der Spek - Engels

Nieuwe collega’s
En daar waar mensen vertrekken verschijnen ook weer nieuwe collega’s. We kunnen tevreden melden dat de
formatie voor komend schooljaar rond is. Alle vacatures zijn ingevuld. We verwelkomen:







Ilse Ham – Nederlands
Maureen Timmermans – bv/ckv
Wieke van Waardenburg – Frans
Max Verkade – wiskunde
Rowen Ulveling – conciërge
Frans Wulffele – Duits

Combinatie toekomstmaken / godsdienst = wereldwijs
Met ingang van het nieuwe schooljaar koppelen we de krachten van twee vakken in de onderbouw in een nieuw
vak. Toekomstmaken en godsdienst worden samengebundeld in het vak wereldwijs. In dat vak komen de vijf
wereldgodsdiensten aan de orde, evenals de grote maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, globalisering en
diversiteit. Daarnaast is er ruimte voor de actualiteit. De excursie naar het Museon is en blijft een vast onderdeel
van dit vak. Deze zal echter niet in het najaar plaatsvinden i.v.m. de beperkingen n.a.v. de coronamaatregelen.

Nieuwe lestijden
Na de zomer starten we met nieuwe lestijden. Dit doen we vanwege een aantal redenen:
1)
2)
3)

Tegemoetkomen aan de wens van pubers, niet te vroeg beginnen.
Ruimte creëren voor een dag-/weekstart.
In combinatie met een eerste SWT-uur - dat eventueel uit kan vallen - een vergadering plannen van
kwart over acht tot kwart over negen, zodat we de middagen kunnen ontlasten en niet langer
gebruikmaken van een verkort rooster.

Tijd

Activiteit

08.45 – 09.25 uur

SWT/VSWT/GSWT/SSWT

09.30 – 10.50 uur

Blok 1

10.50 – 11.10 uur

Pauze

11.10 – 12.30 uur

Blok 2

12.30 – 13.00 uur

Pauze

13.00 – 14.20 uur

Blok 3

14.20 – 14.35 uur

Pauze

14.35 – 15.15 uur
15.15 – 15.55 uur

SWT/VSWT/GSWT/SSWT/ klas 1 en 2: mentor-of coach-uur
SWT/GSWT/SSWT/talentklas

Blok 4

SWT – studiewerktijd
VSWT – vakstudiewerktijd
GSWT – groepsstudiewerktijd
SSWT – stiltestudiewerktijd

1 september 2020
Hoe ziet de wereld er op 1 september 2020 uit? Niemand kan het met zekerheid zeggen. Welk effect hebben de
versoepelingen? Kunnen we starten met de volledige openstelling van het gebouw? Hoe bewaken we de 1,5meter regel tussen de personeelsleden onderling en tussen de leerlingen en het personeel? Hoe surveilleren we
in een volle kantine? Hoe gaat het in de smalle gangen? Kunnen we de lokalen zo inrichten dat er voorin 1,5
meter overblijft voor de docent? Met deze vragen hebben we onszelf de afgelopen dagen bezig gehouden. We
hebben een plan A gemaakt. Dat plan houdt in dat we volledig open gaan en dat we les gaan geven volgens het
rooster zoals dat intussen gemaakt is. Maar de onzekerheid heeft ons wel doen besluiten om een plan B achter
de hand te hebben voor het moment dat we onverhoopt niet open kunnen of als we na enkele weken te horen
krijgen dat we (tijdelijk) weer de deuren moeten sluiten. We hopen natuurlijk dat het allemaal niet nodig zal zijn,
maar de berichtgeving van de laatste dagen geeft mij het gevoel dat we plan B, of misschien zelfs plan C nog
weleens nodig kunnen hebben in het najaar. De komende weken zal meer duidelijk worden hoe we gaan starten.
Nu is alles gericht op plan A, het definitieve besluit nemen we in de week van 24 augustus. Tot en met komende
woensdag, 22 juli, is de school nog goed bereikbaar. Daarna gaan we genieten van de vakantie.
Dit is een samenvatting van wat we tot op dit moment van plan zijn:
We streven naar plan A, maar we weten niet hoe de wereld er uit zal zien eind augustus, vandaar dat we drie
plannen hebben klaarliggen voor de start op 31 augustus.

Plan A
We gaan volledig open per 31 augustus. Daarvoor worden de volgende maatregelen getroffen:






Lokalen worden ingericht met 1,5 ruimte aan de voorkant (de kant van het bord), zodat de docent zich
eventueel voorin kan bewegen. In de kleine lokalen maken we dan rijen van 4/3 tafels (7 naast elkaar),
zodat er vier rijen van 7 tafels komen en een rijtje van 2 (bij de deur).
Ventileren in alle lokalen, behalve in de oude vleugel, 0-, 100- en 200-gang, daar is een goed
ventilatiesysteem dat het beste werkt als deuren en ramen gesloten zijn.
Schoonmaakspullen in alle lokalen, zodat de hygiënemaatregelen kunnen worden nageleefd.
De studieruimte wordt een tweede personeelskamer gedurende de pauzetijd, te betreden via de
docentenwerkplek. We onderzoeken of er een tweede koffiepunt kan worden aangelegd.







Bij verkoudheid blijven we thuis, dat verzoek gaat ook richting leerlingen. Het onderwijs gaat wel door,
alle betrokkenen blijven verantwoordelijk voor het klaarzetten of het volgen van een les bij lichte
klachten.
Voor personeelsleden die dit wensen zijn beschermingsmiddelen beschikbaar. Daarbij denken we aan
spatmaskers, perspexplaten voor de bureaus, handschoenen en mondkapjes.
Bij een nader vast te stellen percentage zieke, afwezige collega’s sluiten we de school gedeeltelijk en
gaan we over tot plan B.
Bij een gedeeltelijke sluiting, opgedragen vanuit de overheid, i.v.m. een regionale uitbraak, schakelen
we ook over op plan B.

Plan B
Gedeeltelijke sluiting:







Ochtendlessen op afstand, online, volgens het normale rooster, maar ingekort tot 45 minuten.
We werken zoveel mogelijk met vaste systemen, bv. Teams of ZOOM, Somtoday voor huiswerk. In het
uiteindelijke besluit zullen we de antwoorden uit de enquête meenemen.
In de middag vinden op school de (V)SWT-uren plaats, mogelijk aangepast in aantal.
In de middag zullen we toetsen op school afnemen, bijvoorbeeld op een of twee middagen.
Zorgleerlingen werken op school
Op verzoek kan een beperkt aantal leerlingen op school werken, alleen op aanvraag en in overleg met
de teamleiding

Plan C
Volledige sluiting:




Online lessen in de ochtenden
In de middag SWT-uren en toetsen online
Alle collega’s werken van huis uit

Verdere bespreekpunten:








Laptops voor leerlingen die geen beschikking hebben over materiaal om online lessen te volgen:
o Aanvragen via stichting Leergeld – Elk kind doet mee
o Kijken of we een aantal laptops dan wel tablets beschikbaar kunnen hebben om deze aan
leerlingen uit te lenen
Reizen naar risicogebieden – twee weken quarantaine, dus uiterlijk 16/17 augustus terug in Nederland.
Dit geldt zowel voor collega’s als voor leerlingen. We verwachten iedereen op 31 augustus (personeel)
en 1 september (leerlingen) op school, dus dan zouden de twee weken quarantaine achter de rug
moeten zijn.
We wijzen iedereen op de eigen verantwoordelijkheid, zowel collega’s, leerlingen als ouders. We
worden nu niet overvallen door deels aangepaste lesmethodes, we kunnen er nu rekening mee houden,
iedereen zal hierin de eigen verantwoordelijkheid moeten nemen, in aanwezigheid, werkhouding,
rondom materiaal, het is ons aller probleem.
Het streamen van lessen levert veel knelpunten op:
o Beschikbaarheid van webcams – lange levertijd
o Capaciteit van het netwerk
o Gebruik van headset – individuele set per docent i.v.m. hygiënemaatregelen?
Dat heeft dus niet de voorkeur op dit moment.

In de week van 24 augustus stuur ik u een update over de manier waarop we de school opstarten vanaf dinsdag
1 september. De school is weer open en bereikbaar vanaf woensdag 26 augustus, dan zal er meer duidelijk zijn.

Fijne zomer
Voor nu wens ik u namens het gehele team van ’t Groen een heel fijne zomer. Blijf gezond en graag tot eind
augustus, begin september.

Harry Chambone
Directeur

