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Nieuwsbrief voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van het Groen van Prinstererlyceum

Welkom
Beste ouders/verzorgers,
Van harte welkom bij deze eerste GroenNieuws van 2022. Ik praat u bij over de ontwikkelingen van de laatste
weken en we kijken alvast vooruit naar het schooljaar 2022-2023. Deze nieuwsbrief gaat ook naar de ouders van
de leerlingen die direct na de voorjaarsvakantie op school komen voor het intakegesprek, zodat zij ook vanaf het
allereerste moment op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op ’t Groen. Een speciaal woord van welkom voor
deze ouders. Eerst een terugblik op de turbulente weken die achter ons liggen.

2022, een bijzondere start
Het waren bijzondere weken deze eerste weken van 2022. Hadden we het idee dat we al veel hadden
meegemaakt met betrekking tot de coronapandemie, door de Omikronvariant maakten we de eerste periode
zaken mee die we vooraf niet in deze heftigheid hadden ingeschat. Afwezigheidspercentages van 20% zijn
gelukkig een zeldzaamheid, maar eind januari hadden we er wel mee te maken. Hierdoor was de school nog
nauwelijks goed te draaien. Op vrijdag 21 januari hebben we besloten om maandag 24 januari online-les te
geven, ook al omdat we elf klassen naar huis hadden gestuurd in verband met drie of meer besmettingen per
klas. Op maandag de 24ste hebben we de online-periode met twee dagen verlengd. Op die manier waren alle
leerlingen minimaal vijf dagen niet op school voordat ze op donderdag 27 januari weer terug zouden keren.
Helaas viel deze ingreep midden in de toetsweek van de niet examenklassen. We hebben dat naar eer en
geweten opgelost door studietijd te geven op dinsdag 25 en woensdag 26 januari en de toetsen van maandag
tot en met woensdag een week op te schuiven.
Tijdens de toetsen was een flink aantal leerlingen niet aanwezig, dus er moest een grootschalig inhaalprogramma
ingeroosterd worden. En na het inhalen startte de periode van herkansingen voor de examenklassen. Het bleek
een enorme klus met dagen van meer dan honderd inhaaltoetsen / herkansingen voor verschillende vakken, met
toetsen van verschillende lengtes en daarnaast nog kijk- en luistertoetsen die afgenomen moesten worden. Onze
roostermaker verdient wederom een standbeeld, evenals de coördinatoren en de collega’s van de administratie
die dit proces hebben begeleid. Bewonderenswaardig om te zien hoeveel er goed gegaan is tijdens deze
complexe operatie.
Het lijkt nu dat de rust enigszins weerkeert. Het percentage afwezigen is intussen gedaald tot onder de tien
procent. Nog steeds hoog, maar niet vergelijkbaar met enkele weken geleden. De maatregelen worden verder
versoepeld, dat is heel fijn, want het werd de laatste dagen ook steeds lastiger om deze te handhaven. Vanaf
vandaag zijn de mondkapjes niet meer verplicht. Mogelijk kunnen we dan een normale aanloop hebben richting
de volgende toetsweek en de examenperiode.

Corona in cijfers (sinds november 2021)
Uitgedeelde mondkapjes:
Verstrekte zelftesten:
Positief geteste leerlingen:
Hoogste aantal afwezige collega’s op een dag:

7.500
17.000
427
21
(vrijdag 21 januari)

Personalia
Per 1 februari is Ece Dilek, onderwijsassistent, naar het IJsselcollege vertrokken i.v.m. haar stage die ze niet bij
ons op school kon volgen.
Per 1 februari gestart als onderwijsassistent, Pamela van Rijswijk.
Na de vakantie starten:
Luciënne van Os – wiskunde
Marjolein Staal – wiskunde
Jon Ringelberg – economie
Collega Ingrid Berwald (wiskunde) gaat per 1 april met vervroegd pensioen, zij zal in de maand maart de nieuwe
collega’s voor wiskunde inwerken.
Kenny Critchlow (lo) is op zaterdag 22 januari vader geworden van een dochter, Bryanna Marley.

Nadenken over onderwijs
De afgelopen twee jaar hebben we uitgebreid nagedacht over ons onderwijs. Ik schets u de ontwikkeling. In
november 2016 presenteerden twee collega’s een schets van het Flexrooster tijdens een teambijeenkomst. Het
enthousiasme was dusdanig dat we in het voorjaar van 2017 hard gewerkt hebben om het Flexrooster met ingang
van 1 augustus 2017 in te voeren. Dat is gelukt en daar zijn we ontzettend blij mee. Het heeft er de afgelopen
jaren mede voor gezorgd dat we onze aanmeldingen weer op orde kregen en dat de inspectie ons onderwijs
voldoende beoordeelt. In 2020, bij de start van het vierde jaar Flexrooster, hebben we de werkgroep onderwijs
opdracht gegeven om na te denken over een volgende stap in ons onderwijs. We merkten wat haarscheurtjes in
het systeem van het Flexrooster. In de loop van de afgelopen twee jaar zijn enkele wensen boven komen drijven,
o.a. meer tijd voor coachen, meer keuzemogelijkheden voor leerlingen. Maar als we iets willen uitbreiden zullen
we ook ergens iets moeten schrappen, want alleen maar zaken extra dat is niet te doen.
De onderwijswerkgroep en de schoolleiding hebben dit schooljaar regelmatig
avonden belegd om met elkaar te discussiëren over vervolgstappen richting Flex 2.0.
De plannen zijn intussen zo concreet dat deze met het team gedeeld zijn woensdag
jl., 23 februari. De komende tijd, na de voorjaarsvakantie, zullen we de plannen verder
uitwerken. In de volgende GroenNieuws, of misschien in een extra editie, zullen we u
verder op de hoogte brengen. We willen ook graag met u in gesprek over de plannen.
Deels is dat gebeurd via de oudergeleding in de MR, maar mogelijk hebt u straks na
het lezen van de plannen ook vragen of zorgen die u met ons wil delen. We zullen in
de periode maart – april minimaal een avond beleggen om de plannen te presenteren
en met u in gesprek te gaan. De leerlingen zijn via de leerlingenraad ook geraadpleegd
en op de hoogte gebracht.

Financiën en schoolkosten
Nu de samenleving weer enigszins genormaliseerd wordt krijgen we als school ook weer de mogelijkheid om
activiteiten buiten het gebouw te organiseren in de vorm van excursies, uitstapjes of reizen. Dat kan betekenen
dat u het verzoek krijgt om via WisCollect een betaling te doen. Mocht dat voor uw lastig zijn neemt u dan contact
op met onze financiële administratie, mevrouw Van Marion. Met haar kunt u bespreken welke mogelijkheden er
zijn.

Lesjesavonden
Ruim 320 leerlingen uit groep 8, elk met een ouder, hebben in de weken van 7 en 14 februari onze school bezocht
tijdens de lesjesavonden. Deze avonden vormden een alternatief voor de Ervaar ’t Groen!-dag die in december
niet door kon gaan en de Open Dag die op 9 februari gepland was. Met zeven leerlingen in een lokaal, vijf à zes
lokalen per avond en dat acht avonden lang. Het was een nieuwe vorm met enige beperkingen, maar we zijn blij
dat we op deze manier toch ‘live’ iets hebben kunnen laten zien van onze school als aanvulling op alle digitale
middelen die we ingezet hebben, zoals de online informatieavonden, de matterportscan waarin de school
digitaal bezocht kan worden plus een aantal filmpjes rondom de overstap van het basisonderwijs naar het
voortgezet onderwijs. Op 7, 8 en 9 maart gaan we de intakegesprekken voeren met de nieuwe leerlingen en hun
ouders. De tussenstand is nu 227. We verwachten uit te komen op ongeveer 230/235 aanmeldingen. Dat
betekent dat we weer flink gaan groeien, want er vertrekken 178 examenkandidaten. De intakegesprekken
kunnen we dit jaar gelukkig in school organiseren.

De oudertevredenheidsmeting
De afgelopen periode hebt u als ouder van een leerling uit klas 1 of klas 3 de mogelijkheid gekregen om een
oudertevredenheidsenquête in te vullen. 59% van de uitgenodigde ouders heeft dat gedaan, hartelijk dank
daarvoor. Een aantal uitkomsten:
Gemiddelde oudertevredenheid
Gemiddelde sfeer/sociale veiligheid
Onderwijs op niveau
Mogelijkheid tot talentontwikkeling
Stimuleren tot leren
Interessante lesstof
ICT-mogelijkheden
Voorbereiden op de samenleving
Samenwerken

7,6
8.0
8,2
7,8
7,6
7,0
7,6
7,2
7,8

Eigen mening vormen
Algemene informatie vanuit school
Informatie over vorderingen
Contact met school
School aanraden
Tevreden over mentor/coach
Kind met plezier naar school
Pesten wordt goed aangepakt

7,8
8,6
8,6
8,6
8,4
8,4
8,2
7,8

We lezen dit als een mooi rapport met de nodige aandachtspunten. Vooral de score rondom de lesstof nemen
we ter harte. Deze past ook mooi in de plannen vanuit de onderwijswerkgroep die hierboven beschreven zijn.
We voelen zelf ook aan dat hier een nieuwe impuls nodig is. In die nieuwe plannen wordt het thema burgerschap
een prominente plaats toegedicht, zodat naar onze verwachting de score ‘voorbereiden op de samenleving’ over
twee jaar, als de enquête weer gehouden wordt, hoger zal uitvallen. Nogmaals dank voor het invullen, het is
waardevol voor ons om deze feedback te ontvangen.

Talentklassen
Op maandag 14 februari is de nieuwe reeks talentklassen gestart. We hebben een mooi
aanbod kunnen samenstellen. Naast de gebruikelijk sportactiviteiten en de gitaarlessen zijn
we erin geslaagd om talentklassen aan te bieden op het gebied van fotografie, EHBO en
gebarentaal. Er is volop ingetekend op de talentklassen. De eerste geluiden zijn heel positief,
erg leuk.

Voor dit moment
Na de voorjaarsvakantie wordt u verder geïnformeerd over de plannen die we met ons
onderwijs hebben. Ik schat in dat we in de week van 21 maart met een volgende editie
van GroenNieuws komen. Voor nu wens ik u, indien van toepassing, een heel fijne
voorjaars- of krokusvakantie, graag tot eind maart.
Met vriendelijke groet,
Harry Chambone

