GroenNieuws 23 april 2021
Welkom
Beste ouders/verzorgers,

Het is meivakantie, het einde van de coronamaatregelen lijkt in zicht, al geven de cijfers deze dagen
nog niet het beeld dat bij die verwachting past. Maar de weersvoorspellingen en de vaccinatiegraad
zorgen voor een optimistische blik richting de komende periode, in ieder geval in de richting van het
nieuwe schooljaar. Hoe we de laatste weken straks na de meivakantie gaan inrichten vertel ik in deze
nieuwsbrief. Intussen zijn we al druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Een
glimp daarvan kunt u ook in deze editie ontdekken.

De cijfers voor ‘t Groen
23 april 2021, stand van zaken sinds de start van het schooljaar:
Testen collega’s:
Besmettingen collega’s:
Besmettingen leerlingen:

92
13
57

Examentrainingen
Voor de mavoleerlingen geldt:
De examentrainingen vinden plaats op twee ochtenden of middagen op maandag 26 april en 3 mei of
woensdag 28 april en 5 mei. In de ochtenden van 9.30-12.30 uur, in de middag van 13.00-16.00 uur.
Per vak dus zes uur in totaal, verdeeld over twee dagdelen, verspreid over twee weken. De leerlingen
van 4 mavo en de ouders zijn hierover afgelopen week geïnformeerd. Succes! De havo- en vwoleerlingen hebben de afgelopen week op diverse plekken de examentrainingen gevolgd.

Examens
In de periode van 17 t/m 31 mei vinden op school de examens plaats. Deze worden gehouden volgens
de geldende coronamaatregelen, dus met 1,5 meter afstand. Dat betekent dat we veel ruimte nodig
hebben om de examens goed af te nemen. Er is dan beperkt ruimte om voor andere klassen lessen te
organiseren i.v.m. de hoeveelheid surveillanten die nodig zijn. We huren surveillanten in om onze
eigen mensen beschikbaar te houden voor reguliere (online) lessen.

NPO
Deze afkorting gaat u vaker tegenkomen de komende maanden; de letters staan voor het Nationaal
Programma Onderwijs. De overheid heeft geld beschikbaar gesteld aan het onderwijs om opgelopen
schade n.a.v. de coronacrisis te herstellen. Daarvoor dient elke school een plan op te stellen voor de
komende jaren. Dat plan moet aan een aantal eisen voldoen:
Nationaal Programma Onderwijs
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Elke school ontwikkelt de komende maanden een plan.
Het NPO-plan sluit aan bij de huidige en gewenste ontwikkelingen van de school.
Er is een financieel kader dat mede richting geeft.
Het plan wordt opgesteld in samenwerking met het team – de school-MR moet instemming verlenen.
Het plan wordt besproken met de RvB en bij goedkeuring doorberekend in de begrotingen 2021 e.v.
In het plan wordt rekening gehouden met eventuele bovenschoolse expertise en regionale afstemming.
Voor de zomervakantie is het NPO ontwikkeld zodat we in september kunnen starten.

Er ligt dus een mooie en uitdagende klus op ons te wachten. De komende weken zullen we
verschillende groepen in gesprek gaan over de invulling van dit plan. Ik zal u in GroenNieuws met
regelmaat op de hoogte houden van de vorderingen.

Periode 10 mei tot aan de zomervakantie
Na de meivakantie hebben we nog tien, soms gebroken, weken tot aan de zomervakantie. Qua
invulling zijn we afhankelijk van de maatregelen die de komende periode nog van kracht zullen zijn.
Gezien het feit dat enkele ministers al geopperd hebben om de scholen weer open te stellen zou het
kunnen dat we in de weken die komen gaan ook voor school nog versoepelingen kunnen verwachten.
Tot en met 31 mei hebben we het schema voor het grootste deel af, want dat is gebouwd rondom
de examens. Daar zullen we niet snel iets in wijzigen, want onrust rondom de examens moeten we
hoe dan ook voorkomen. In de periode na 31 mei kunnen we meer, ook als er nog niet versoepeld is,
want dan zijn de examenklassen vertrokken en zijn de grotere ruimtes beschikbaar voor andere
klassen. Daarnaast verwachten we tegen die tijd ook meer buiten te kunnen sporten. Mocht de 1,5meterregel verdwijnen voor het VO dan is er sowieso meer mogelijk. We wachten de persconferenties
af.

Kleding
Binnenkort live op school te zien, wordt nog uitgebreid.

Zelftesten
Vandaag hebben we de eerste lading zelftesten ontvangen. Er is in de onderwijswereld de laatste
dagen veel gediscussieerd over het gebruik van deze zelftesten. Voor het personeel is het gebruik van
de zelftest niet ingewikkeld. Collega’s krijgen wekelijks twee zelftesten mee naar huis en kunnen deze
op vrijwillige basis gebruiken. Voor de leerlingen ligt het gebruik een stuk ingewikkelder. Twee dingen
zijn duidelijk, de zelftesten kunnen bij leerlingen pas gebruikt worden als:
1) De GGD hiervoor contact opgenomen heeft met de school
2) De ouders toestemming hebben gegeven
De toestemming kan gegeven worden via Somtoday. Onder het knopje van ‘portretrecht’ zit ook een
kolom ‘toestemming coronasneltest’. De vraag daarna is echter wie, waar de test afneemt. In eerste
instantie wordt gesproken over de school als afnameplek. Dat betekent dat we een ruimte moeten
inrichten en personeel moeten faciliteren. En dat zijn twee zaken die in dit jaar extra lastig zijn. Er zijn
intussen scholenkoepels die aangegeven hebben dit niet te gaan doen. Een tweede mogelijkheid is om
de test mee te geven naar huis en deze thuis te laten afnemen. Binnen Lentiz is de discussie nog niet
afgerond. We zijn in gesprek met de MR om hier direct na de meivakantie een standpunt over in te
kunnen nemen.

Les op locatie

Twee voorbeelden van les op locatie. De eerste foto is gemaakt in de Stadsgehoorzaal tijdens een les over geluid,
gemaakt door de collega’s van natuurkunde, muziek, lo en biologie. Van proefjes tot muziek maken en van
theorie over trillingen tot de buis van Eustachius met ook nog een heus muzikaal intermezzo, the Masked Singer.
En wiskunde in de wijk, of wiskunde in de praktijk. Maak een foto van een klasgenoot in combinatie met een
hoog gebouw, of een hoog object, en bereken met behulp van de verhoudingen de werkelijke hoogte van het
object.

MuToDa – de film
De première van de film is op:
Dinsdag 8 juni, 20.00 uur.

Voortzetting dakpanklassen M1D/M1E
In verband met het vreemde schooljaar dat we draaien hebben we besloten om de dakpanklassen
mavo/havo een jaar te verlegen. Dat betekent dat M1D en M1E door zullen gaan als M2D en M2E in
het nieuwe schooljaar. Met enkele leerlingen uit deze klassen is - in samenspraak met hun ouders - al
een andere route gekozen, maar de grote groep gaat door in de huidige samenstelling. Rond de
jaarwisseling wordt bekeken wie gaat voorsorteren op de mavo en wie op de havo.

Aanmeldingen
De aanmeldingen voor komend jaar voor klas 1:

255 leerlingen

Zoals het er nu naar uitziet zullen we starten met tien of elf brugklassen, dat kunnen we pas bepalen
na de eventuele ophoging van de adviezen en de definitieve keuze voor tweetalig onderwijs. We zijn
erg tevreden over de belangstelling voor en het vertrouwen in de school.

Even vakantie

Met vriendelijke groet, namens het team van ’t Groen,
Harry Chambone

