GroenNieuws 3 (vervolg)
Welkom
Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen maandag stuurde ik u de laatste editie van GroenNieuws. Daarin heb ik snel de onzekerheid weg willen
nemen over de dagen voor en de periode na de kerstvakantie. Maar zodra ik op de knop verzenden had gedrukt
kwamen er zaken bovendrijven die ik ook nog graag met u gedeeld had, dus kon ik nog net melden dat er een
tweede deel zou volgen in de loop van de week.
In dit tweede deel de laatste stand van zaken met betrekking tot de schoolsluiting en enkele berichten die
maandag in de haast zijn blijven liggen. Ik kijk ook nog even met u terug op de kerstviering van donderdagavond.
En dan is het echt vakantie.

Coronanieuws
De scholen dicht tot dinsdag 19 januari 2021. In de meer genuanceerde berichtgeving is dit intussen aangepast.
Het gaat nu om een sluiting tot en met zondag 17 januari. Als de cijfers het toelaten openen de scholen de deuren
weer op maandag de 18de. In de week van 4 januari zullen we u melden op welke manier we de school weer
openen. Voor de week van 18 januari staat namelijk de toetsweek gepland. De komende periode maken we de
afweging of het verstandig is om op die manier te starten. Er zijn argumenten om de toetsweek door te laten
gaan, maar er zijn ook voldoende redenen om dat niet te doen. Die afweging maken we snel in het nieuwe jaar.
Een tweede wijziging in de eerste berichtgeving is dat er voor diverse groepen uitzonderingen gemaakt worden.
Voor onze school betreft dat de examenkandidaten en de leerlingen die thuis nauwelijks in staat zijn om goed
online-les te kunnen volgen.

Examenleerlingen
We trekken ons het lot van de examenkandidaten erg aan, want alles lijkt te wijzen op het doorgaan van het
reguliere examen. We stellen de school na de kerstvakantie dan ook open voor de leerlingen uit de
examenklassen. Dat doen we via een aangepast rooster, zodat het voor de leerlingen overzichtelijk is, voor ons
te organiseren en zo dat we het aantal reisbewegingen ook beperkt houden. Het definitieve rooster verschijnt
begin volgende week op Zermelo. De gedachte is als volgt: de leerlingen uit de examenklas volgen in de ochtend
volgens het reguliere, opgeschoven rooster vier blokken/blokjes van 45 minuten. Dit duurt maximaal tot
12.45 uur. Daarna kunnen de leerlingen die ’s middags les hebben naar school. Daar start om 14.00 uur hun les,
tot 16.00 uur. Elk vak zal in de negen dagen, van maandag 4 tot en met donderdag 14 januari een blok van twee
klokuren verzorgen, in klassenverband.
Op vrijdag 15 januari is er een tentamen Nederlands gepland, in de ochtend voor de havo-examenkandidaten en
in de middag voor de vwo-examenkandidaten. Deze tentamens worden opgenomen in de roosters die op
Zermelo verschijnen. We doen dit op deze dag aangezien we dan optimaal gebruik kunnen maken van de
faciliteiten van lokaal 610 + de mediatheek.

Examen 2021
We zouden voor 1 december horen hoe het zou gaan met de examens 2021, later werd dat aangepast naar “voor
de kerstvakantie”. Dat laatste is gelukt, al is het wel krap voor de kerstvakantie geworden.
Woensdag 16 december kwam het verlossende woord. Het examen gaat door, leerlingen krijgen meer tijd en
een extra herkansing. Hieronder de belangrijkste besluiten:
Huidige examenleerlingen mogen hun centrale examen spreiden over twee tijdvakken. Daardoor kan een leerling
die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak, toch volledig examen doen. Ook mogen leerlingen het
centraal examen van een of meerdere vakken verplaatsen naar het tweede tijdvak. Hierdoor krijgt de leerling
maximaal enkele extra weken voorbereidingstijd voor de vakken die worden doorgeschoven. Daarnaast krijgen
de leerlingen een extra herkansing. Zo wil minister Slob alle eindexamenleerlingen de beste uitgangspositie
geven om hun diploma te halen tijdens de coronacrisis.

Tijdvak 1
Tijdvak 2
Tijdvak 3

Afnamedagen
17 mei t/m 1 juni
14 juni t/m 25 juni
6 juli t/m 9 juli

Uitslag
10 juni
2 juli
15 juli

Dit jaar kan er niet worden genormeerd zoals andere jaren. Dat komt doordat veel eindexamenkandidaten tot
nu toe een andere voorbereiding op het eindexamen hebben gehad. Hierdoor is niet zeker of leerlingen even
vaardig zijn als in andere jaren. Dat is een vereiste om de normering te gebruiken die in andere jaren wordt
gebruikt. Er wordt daarom een normering gebruikt die zo dicht mogelijk in de buurt komt bij de normering van
andere jaren. Daarvoor wordt gekeken naar de cijfers die de afgelopen jaren zijn gehaald op de centrale examens,
naar de gemiddelde moeilijkheid van de examens van afgelopen jaren, en wordt aan alle docenten gevraagd om
tijdens de correctie een inschatting te maken van hoe moeilijk het examen is. Zo kan het College voor Toetsen
en Examens ervoor zorgen dat het cijfer dat leerlingen straks halen recht doet aan hun prestaties én dat de eisen
die per vak gesteld worden vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren.
Volwaardig diploma
Minister Slob: “Iedere leerling moet een volwaardig diploma kunnen halen. Juist tijdens een crisis als deze. Na
intensief overleg met de vertegenwoordigers van onder andere scholen, leerlingen en vervolgopleidingen heb ik
besloten dat het onze inzet blijft om de centrale examens door te laten gaan. Om leerlingen een zo goed
mogelijke uitgangspositie te geven, breiden we het tweede tijdvak uit tot tien dagen, mogen leerlingen hun
centrale eindexamens spreiden over twee tijdvakken en krijgen álle leerlingen een extra herkansing.”

Onlinelessen
Voor de volledigheid meld ik nogmaals het plan voor de onlinelessen voor alle leerlingen na de kerstvakantie:
Vanaf maandag 4 januari geven we online les, volgens het opgeschoven, ingekorte rooster dat resulteert in
onderstaand schema:
09.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
12.00 uur

Blok 1 (45 minuten)
Blok 2 (45 minuten)
Blok 3 (45 minuten)
Blok 4 (45 minuten)

Alle vakken geven les, dus ook de praktijkvakken. De begeleide les duurt steeds 45 minuten.
Standaarden zijn Teams voor de lessen en Somtoday voor het huiswerk. Er zijn geen SWT-uren gepland, tenzij
daar andere afspraken over gemaakt zijn.
Lesavonden voor examenklassen kunnen doorgaan. Via de afdelingen worden mogelijk nog extra VSWT-uren
aangekondigd die al in de voorbereidende fase waren.
De toetsweek van 18 januari blijft vooralsnog staan. De komende dagen zal er ongetwijfeld meer duidelijk
worden over examens, vooruitzichten e.d.
We verwachten dat de leerlingen tijdens de onlineles goed voorbereid aan tafel verschijnt. Tijdens de
onlinelessen is er een reguliere absentencontrole. Mocht uw zoon/dochter ziek zijn dan verwachten we dat dit
telefonisch gemeld wordt voordat de lessen starten.

Schoolwerkers
Leerlingen die om welke reden dan ook niet goed thuis kunnen werken kunnen uitgenodigd worden toch naar
school te komen. Dit kan in overleg met de teamleiding van de afdeling of met Mevrouw Van der Hoest, onze
zorgcoördinator. Als u zelf als ouder vragen hebt over deze mogelijkheid, dan kunt u met uw vraag terecht bij de
genoemde mensen. Het betreft hier uitsluitend leerlingen voor wie de mogelijkheid onlinelessen vanuit huis te
volgen nauwelijks mogelijk zijn.

De cijfers voor ‘t Groen
18 december 2020:
Testen collega’s:
Besmettingen collega’s:
Besmettingen leerlingen:

55
4
39

Schoolkosten
Onze school participeert in het project van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. rondom financieel lastige
situaties voor jongeren. Daarin is het schoolkostenbeleid een belangrijke rol toegedicht. Sinds twee jaar werken
we i.s.m. het fonds aan ondersteuning van gezinnen die hiervoor in aanmerking komen. Dat doen we o.a. door
betalingsregelingen, het vormen van een sociaal fonds en een ‘winkeltje’ bij onze zorgcoördinator mevrouw Van
der Hoest waar schriften, schrijfgerei, etuis, maar ook rekenmachines en tassen en in bijzondere situaties een
laptop aangevraagd kunnen worden. Na een voorzichtige start merken we nu dat het project wat meer
bekendheid krijgt en dat er meer aanspraak op gemaakt gaat worden. Dat is fijn, want elke leerling moet,
ongeacht de financiële situatie van het gezin, volwaardig deel kunnen nemen aan het schoolleven.
In school is dagelijks ook een aanbod van vers fruit voor leerlingen. Dat loopt vanaf de start goed. Wij moesten
even de hoeveelheden en de voorkeuren inschatten, maar de belangstelling is vanaf de start groot geweest. In
het nieuwe jaar kijken we verder wat we kunnen ontwikkelen om leerlingen gelijke kansen te geven binnen onze
school. We hebben o.a. aangevraagd om het komende jaar gratis gymkleding ter beschikking te stellen voor de
nieuwe leerlingen in klas 1, in een beperkt aantal gevallen ondersteuning te bieden bij het creëren van een
studieplek in huis en het aanschaffen van enkele laptops voor het goed kunnen volgen van het onlineonderwijs.
Ik zal u in de komende edities van GroenNieuws op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Hebt u vragen
over het project of over het aanbod waar u eventueel voor in aanmerking kan komen dan kunt u contact
opnemen met mevrouw Van Marion, onze aandachtsfunctionaris in dit project. Zij is via het telefoonnummer
van school te bereiken: 010-4357000 of via e-mail: avmarion@lentiz.nl.

Gymkleding
Voor de nieuwe leerlingen van klas 1 is de gymkleding in het project opgenomen, zoals u hierboven hebt kunnen
lezen. Om dit goed te kunnen financieren kijken we ook naar hergebruik van gymkleding. Het zou zo maar kunnen
dat u nog gymkleding van uw zoon/dochter heeft liggen dat niet meer past, maar dat nog prima te gebruiken is.
Als dat zo is, wilt u dit na de schoolsluiting aan uw zoon/dochter meegeven. Het kan ingeleverd worden bij het
leerlingenloket. Wij zorgen dat het op de goede plek terechtkomt. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Hybride lokaal 102
In een van de vorige edities van GroenNieuws berichtte ik u over het onderzoek naar het inrichten van een
zogenaamd hybride lokaal, een lokaal van waaruit de les gestreamd kan worden naar leerlingen die
noodgedwongen thuis zitten. De afgelopen week is lokaal 102 op deze manier ingericht. Na de periode van de
lockdown gaan we experimenteren met deze faciliteiten.

Kerstviering

Hebt u al gekeken? Nee? Dan nog even doen ergens de komende veertien dagen. Het kon dit jaar niet op de
traditionele manier in een stampvolle aula, dus moest het anders, want het niet door laten gaan was geen optie.
En wat een mooie avond hebben we beleefd donderdag. De teller van het aantal views stond vanochtend vroeg
op 1500! En terecht, want wat is er een mooie, warme, vrolijke voorstelling van gemaakt met mooie zang,
verrassende optredens, een mooi koor, goede solisten, een lekkere band, professioneel camerawerk, goed geluid
en met echte Groen-tintjes zoals de minirollen van de aanstaande pensionado’s, het optreden van Djan, het
weerzien met mevrouw Taekema, ‘Sinterklaas’ als Jozef, de kinderboerderij, de spontaniteit, het groepsgevoel…
ik heb er van genoten. Hieronder een klein foto-overzicht en nogmaals de link:

https://youtu.be/TXxRiL515-M

We hebben genoten van HOOP, de kerstviering van ’t Groen, met dank aan
alle deelnemers, de techniek, Matt voor de poster en uiteraard aan
mevrouw Van Bree, voor het idee, de uitvoering en de enorme
hoeveelheid energie en tijd! Op naar 2021.

Prettige dagen

Ik sluit af, nogmaals, ondanks de moeilijke omstandigheden wens ik u, namens het voltallige team van ’t Groen
heel fijne feestdagen en een mooie, rustige jaarwisseling. Blijf gezond en graag tot in 2021!

Harry Chambone

