GroenNieuws 9 april 2021
Welkom
Beste ouders/verzorgers,
Aan de vooravond van een nieuwe persconferentie op dinsdag 13 april toch alvast een extra editie van
GroenNieuws met veel informatie over examentrainingen, de huidige stand van zaken en een vooruitblik richting
de komende weken.
Deze week was het plan van inzet voor het eerst nijpend. Flink wat collega’s in quarantaine i.v.m. contacten met
besmette huisgenoten of familieleden, een enkele zieke en ook een positief geteste collega. We misten op een
enkele dag zomaar 10% van onze reguliere bezetting. Gelukkig hebben we de schade weten te beperken met
dank aan alle collega’s die hier en daar wat gaten hebben dichtgelopen.
De komende weken zullen in het teken komen te staan van (snel) testen. Voor onze collega’s is de mogelijkheid
voor een sneltest nu beschikbaar. Dat is prettig, want dan hoeven we niet een dag of langer op de uitslag te
wachten. Dat lost nog niet het probleem van de quarantaines op uiteraard, maar het is wel weer een stap
voorwaarts. De eerste collega’s worden of zijn gevaccineerd, dus ook op dat front worden vorderingen gemaakt.
We zijn benieuwd wat de persconferentie van a.s. dinsdag ons gaat brengen. We rekenen nog niet op verdere
versoepelingen richting het voortgezet onderwijs, daar is in ieder geval nog niets van naar buiten gekomen. We
zullen tot de meivakantie op deze voet verder gaan is de verwachting. Mocht het wel zo zijn dan informeer ik u
uiteraard komende week.

Les op locatie
Met anderhalve meter afstand lukt het niet om alle geplande lessen op school te geven, dus maken we gebruik
van o.a. faciliteiten bij VFC, de Vue bioscoop, de Bethelkerk, het Delta Hotel en de Stadsgehoorzaal. Hier twee
fotootjes:

Dit ga je als leerling toch niet snel vergeten lijkt mij. Links geven Sanne Taekema en Cora Laan les in de Bethelkerk,
rechts geeft Walter Diedrich les in de Stadsgehoorzaal, dat is toch anders dan in lokaal 201 of lokaal 501. Dank
aan alle instanties die met ons meedenken en bewondering voor de flexibiliteit van de collega’s.

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

88
10
55

Cameragebruik
Nogmaals een pleidooi voor het gebruik van de camera tijdens de online-lessen. Leerlingen steken elkaar
blijkbaar aan bij het uitzetten van de camera en dat is jammer. Dat belemmert het contact en de betrokkenheid.
En juist die twee zaken zijn zo noodzakelijk als we elkaar willen helpen in deze lastige tijd. Dus namens alle
collega’s doe ik wederom een dringend beroep op u om met uw zoon/dochter het gebruik van de camera tijdens
de online-les te bespreken. Het is een tijd heel goed gegaan, de laatste periode merken we dat de verslapping
intreedt.
Het praten tegen zwarte schermen is echt anders dan wanneer we 20/25
gezichten zien die deelnemen aan de les. In sommige klassen gaat het heel
behoorlijk, in enkele klassen is het een stuk lastiger. We hebben de
leerlingen zelf intussen ook opnieuw gevraagd om actief deel te nemen,
dus met de goede spullen, met beeld en geluid.

Examentrainingen
Vanaf 19 april staat er een flink aantal examentrainingen op het programma. Hierbij zijn we deels afhankelijk
van de beschikbaarheid van de trainers. Voor de mavo-afdeling vinden de trainingen plaats in de meivakantie.
4 mavo heeft in de week van 19 april nog reguliere lessen. Voor de havo- en de vwo-afdeling staat hieronder
het overzicht. De exacte tijden worden aan de leerlingen meegedeeld:
maandag 19 april:
havo scheikunde Delta Hotel
havo economie Delta Hotel
havo Duits op school
vwo wiskunde A op school door Erasmus
vwo wiskunde B op school door Erasmus
dinsdag 20 april:
havo wiskunde A op school door Erasmus
havo wiskunde B op school door Erasmus
havo biologie op school door Erasmus
havo aardrijskunde op school door Erasmus
vwo natuurkunde Art Centre
vwo economie Art Centre
vwo Engels Art Centre

woensdag 21 april:
havo scheikunde Delta Hotel
havo economie Delta Hotel
vwo kunst / CPE op school
donderdag 22 april:
havo Nederlands op school
havo Engels op school
havo studeren op school
vwo natuurkunde Art Centre
vwo economie Art Centre
vrijdag 23 april:
havo wiskunde A op school door Erasmus
havo wiskunde B op school door Erasmus
havo aardrijkskunde op school door Erasmus
havo biologie op school door Erasmus
vwo wiskunde A op school door Erasmus
vwo wiskunde B op school Erasmus

Voor de mavoleerlingen geldt:
De trainingen 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.

Examens
De afgelopen periode hebben we gekeken of we de examens eventueel buiten school zouden kunnen afnemen,
zodat de school beschikbaar zou komen voor lessen aan andere klassen. De ruimte waar dat zou kunnen moet
aan diverse eisen voldoen. We hadden enkele opties, die hebben we benaderd en offertes opgevraagd. De
bedragen lagen voor de veertien dagen van het examen dusdanig hoog dat we gekozen hebben om de examens
op school af te nemen. Dat betekent dat we in de periode van de examens, van 17 – 31 mei, minder fysieke
momenten in school kunnen aanbieden aangezien de grote ruimtes dan vaak bezet zijn door de
examenkandidaten.

MuToDa – de film
We zijn aan het oefenen, leuk! Hier een actiefoto van de
dansgroep onder leiding van Isa uit 4 vwo.
De première van de film is nu definitief vastgesteld op:
Dinsdag 8 juni, 20.00 uur.

Aanmeldingen
De aanmeldingen voor komend jaar voor klas 1:

256 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.

Collega’s in de media

Vrijdagavond 26 maart zat collega Willy van Bree bij Beau, ze sprak daar o.a. over de affaire Bilal Wahib die een
12-jarige jongen in grote verlegenheid had gebracht tijdens een online-chatsessie. Achter de schermen kon zij
ook even de bokaal van the Voice of Holland vasthouden, nog wat laatste tips aan winnaar Dani van Velthoven
geven en poseren met gesprekspartner Karim Amghar en Dani.

En collega Cora Laan stond onlangs in De Babber met een flink
interview.

Personeel
Voor Duits verwelkomen we een nieuwe collega: Esther van
Rossem, zij geeft les aan enkele havo-klassen.
Collega Jasper van Leeuwen en zijn vrouw zijn de trotse ouders
geworden van Naël. Deze kleine man is begin maart geboren.
Van harte gefeliciteerd.

Tot slot
Voor de meivakantie verschijnt er nog een GroenNieuws, afhankelijk van de inhoud van de persconferentie zal
dat zijn op vrijdag 16 of vrijdag 23 april.

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

