
N i e u w s b r i e f oktober 2020  
Corona 

Ook al zijn we de afgelopen week regelmatig geconfronteerd met collega’s 
die getest moesten worden of in quarantaine zaten. Het lukt ons nog steeds 
goed de lessen te verzorgen. Samen met de leerlingen geven we zo goed 
mogelijk vorm aan de coronamaatregelen binnen de school. Soms moeten 
we elkaar en de leerlingen helpen afstand te houden en onze handen te 
ontsmetten, toch is de bereidheid aanwezig. 

De ernst van de zaak is helder. 

Om deze situatie goed vol te kunnen houden hebben we met elkaar afge-
sproken om  leerlingen met corona gerelateerde verschijnselen naar huis te 
sturen. Vanzelfsprekend wordt er altijd contact met u opgenomen. 

Schoolfotograaf  

Op 29 september was de schoolfotograaf op school om iedere leerling op de foto te zetten en een klas-
senfoto te maken. De foto’s zal door de fotograaf te koop worden aangeboden. 

Wanneer u de foto’s niet wenst te behouden, kunt u deze terugsturen naar de fotograaf.  

LVS en leerling besprekingen 

De afgelopen week hebben alle docenten die uw zoon/dochter/pupil lesge-
ven het leerlingvolgsysteem (LVS) ingevuld. In dit LVS staan 7 competen-
ties en de vorderingen van de leerling centraal. Bij deze 7 competenties 
moet u o.a. denken aan omgaan met anderen, samenwerken en reflecte-
ren op eigen gedrag. 

Tijdens het contactgesprek krijgt u inzage in het ingevulde LVS van uw 
zoon/dochter/pupil. Tijdens de leerling besprekingen staat het LVS cen-
traal. 

Op 5, 6 en 7 oktober zijn de leerlingen om 11.45 uur vrij i.v.m. de leerling 
besprekingen. 

We verzoeken u de aangepaste eindtijden door te geven aan het vervoers-
bedrijf (als uw kind gebruik maakt van de taxivervoer). 

Indien uw kind niet om 11.40 (11.45) uur naar huis kan of opgehaald kan 
worden, dan verzoeken we u contact met school op te nemen.   

Contactavond 

Op 20 oktober a.s. vindt de eerste 
contactavond plaats.  

Hiervoor wordt u uitgenodigd door de 
mentor van uw kind (de mentor bena-
dert u of u heeft de afspraak al 
staan). Deze gesprekken kunnen de 
gehele week waarin de contactavond 
valt plaatsvinden.  

De mentor bespreekt dan met u de 
eerste ervaringen en de resultaten 
van uw zoon/dochter/pupil. Ook is er 
vanzelfsprekend ruimte voor vragen 
en opmerkingen van uw kant. 

Agenda 

Maandag 5 oktober 

leerlingenbespreking, leerlingen zijn om 
11.45 uur vrij 

Dinsdag 6 oktober 

leerlingenbespreking, leerlingen zijn om 
11.45 uur vrij 

Woensdag 7 oktober 

leerlingenbespreking, leerlingen om 
11.45 uur vrij 

12 t/m 16 oktober 

herfstvakantie 

De week van 20 oktober 

contactavond (zie verderop) 

App groepen 

Na overleg in het medewerkers team hebben we met elkaar afgesproken dat 
we geen app groepen meer maken met onze leerlingen. Wanneer er een app 
groep van de klas is, is dit op initiatief van de leerlingen. U kunt hier thuis 
naar vragen en er is absoluut geen noodzaak om in deze groep te zitten. 

De mentor kan via het programma ‘Teams’ met de leerling communiceren, u 
kunt altijd bellen met school en/of de mentor mailen. 

Mocht u hierover vragen hebben dan verzoek ik u contact op te nemen met 
de mentor. 

PSO voor vmbo 2 leerlingen 

Om leerlingen uit VMBO-2 beter op hun beroepsmogelijkheden voor te bereiden zijn we in week 40 met de lessen PSO 
gestart. PSO staat voor praktische sector oriëntatie. De nadruk ligt ook op oriëntatie. Leerlingen maken kennis met een 
aantal sectoren binnen het VMBO. 

De PSO momenten zijn dit jaar op de woensdag tijdens lestijd.  


