Bericht over het onderwijs in de maand juni
Nijmegen 27 mei ‘20
Beste leerlingen, ouders,
In dit bericht informatie over
- De toetsweek en de voorbereidingen daarop: 9 mavo, 10 K&A, 10 en 11 havo en vwo
- De keuzewerktijd: 9 mavo, 10 K&A, 10 en 11 havo en vwo
- Onderwijs in de maand juni aan de 7e en 8e klassen en de klassen 9C, D, E, F, en G
Toetsweek 9 mavo, 10 K&A, 10 en 11 havo en vwo
Vanaf 15 juni vindt de verlengde toetsweek plaats voor de klassen die begonnen zijn met hun
PTA. Aangezien jullie als leerlingen nu alle tijd en energie nodig hebben om je onder deze
uitdagende omstandigheden optimaal voor te bereiden, hebben wij met elkaar de volgende
afspraken gemaakt.
- Er wordt alleen regulier huiswerk opgegeven in de juiste, hanteerbare hoeveelheden. Dus
geen nieuwe of aanvullende opdrachten die ook nog meewegen in de beoordeling van een
PTA-onderdeel.
- Verwerkingsopdrachten worden op een zodanige manier aangeboden dat deze de
voorbereiding op de toetsweek niet in de weg kunnen staan.
- Met de klas wordt besproken wat écht noodzakelijk is en worden heldere en uitvoerbare
afspraken gemaakt die schriftelijk worden vastgelegd in Teams bij ‘bestanden’.
We merken dat leerlingen veel stress ervaren door de komende verlengde toetsweek. Het is erg
spannend en het kan je onzeker maken, omdat jullie geen ervaring hebben met een verlengde
toetsweek en met toetsen die meer leerstof bestrijken. Docenten zullen jullie daarom zo goed
mogelijk te ondersteunen in dit proces, waardoor jullie je zo optimaal mogelijk kunnen
voorbereiden.
Regelmatig wordt de vraag gesteld of er niet minder PTA-onderdelen getoetst kunnen worden
onder de huidige omstandigheden. Dit hebben wij al gedaan. Per sectie is namelijk goed gekeken
welke onderdelen geschrapt of doorgeschoven kunnen worden naar volgend jaar. Dit is ook terug
te lezen in het totale overzicht van de wijzigingen in de PTA’s (zie de bijlage voor dit overzicht).
Mocht je hier nog vragen over hebben stel deze dan aan jouw desbetreffende vakdocent.
Tevens is er grote zorg ten aanzien van de overgangsregeling. Op onze school houden we altijd
rekening met omstandigheden, zo ook nu. Leerlingen die qua cijfers niet goed door het jaar heen
zijn gekomen, bespreken we met elkaar en komen zo tot een weloverwogen advies bij de vraag of
wij leerlingen het volgende schooljaar succesvol zien doorlopen of niet. Cijfers zijn bij ons dus
een indicatie, maar geen wetmatigheid in onze besluitvorming.
Het laatste punt van zorg dat ons bereikt is hoe de toetsresultaten zullen uitpakken in deze
ingewikkelde situatie. Daarover het volgende. Docenten hebben hun toetsen zo gemaakt dat zij
met deze omstandigheden rekening hebben gehouden. Ze weten een goede inschatting te maken
van wat een leerling onder deze omstandigheden zou moeten kunnen presteren op een toets.
Wanneer leerlingen de toets hebben gemaakt, worden de scores van de leerlingen (op
klassenniveau) geanalyseerd, waarbij gekeken wordt naar verschillende factoren: verleden,
omstandigheden, paralelgroepen etc. Mochten hier duidelijk aanwijsbare afwijkingen in te zien
zijn, dan kan er besloten worden om maatregelen te treffen, bijvoorbeeld het aanpassen van de
norm. Dit is altijd afhankelijk van hoe de gehele groep heeft gescoord op een toets.

Keuzewerktijd (KWT)
Met ingang van 2 juni kunnen de leerlingen van de klassen 9 mavo, 10K&A, 10 havo, 10 vwo, 11
havo en 11 vwo die dat willen in de middag weer naar school komen voor KWT. Let op: KWT is
geen les, leerlingen uit verschillende jaren zitten door elkaar in een lokaal en werken onder
begeleiding van een vakdocent zelfstandig aan een vak!
Hoe werkt het?
 Je schrijft je in voor een dag, tijdstip en vak, via Magister. Hoe je dat moet doen, kun je in
de bijlage lezen. Let op: de app op je telefoon werkt hiervoor niet, je moet inloggen op
een computer!
 Per dag zijn er twee tijdslots: 14:15 – 15:45 uur en 14:45 – 16:15 uur.
 Je kunt alleen kiezen voor een vak, niet voor een specifieke docent!
 Inschrijven voor de eerste week kan vanaf vandaag, inschrijven voor de tweede week kan
vanaf woensdag 3 juni.
 Inschrijven kan tot één dag van tevoren.
 Je schrijft je alleen in als je zeker weet dat je komt. Anders houd je een plek bezet die
iemand anders misschien hard nodig heeft!
 Het is mogelijk dat je in overleg met je mentor of een vakdocent door een leraar wordt
ingeschreven bij een KWT. Je wordt dan ook verwacht! Dit zal overigens altijd samen
met jou besloten worden.
 Je kunt je ook inschrijven voor zelfstandig werken in de mediatheek.
 Op de betreffende dag kom je naar school. Zorg ervoor dat je op tijd bent, en dat je de
juiste spullen bij je hebt. Zorg ervoor dat je eventueel extra werk bij je hebt voor als je
eerder klaar bent.
 Afhankelijk van het lokaal waar je naar toe moet, kies je de juiste ingang.
 Ga naar het lokaal en maak je handen schoon voor je naar binnen gaat. Kies een werkplek
die gemarkeerd is. Je tas en jas moet je meenemen naar binnen.
 Tijdens het werken kun je vragen stellen aan de vakdocent, dit is altijd een docent die
lesgeeft in het vak waarvoor je gekozen hebt. Je mag natuurlijk ook zelfstandig in stilte
werken.
 Aan het eind van de KWT ga je via een zo kort mogelijke route naar buiten, en verlaat je
het schoolterrein.
 Blijf niet rondhangen: niet in de school, maar ook niet in de buurt van school! We
snappen dat het lastig is om afstand te bewaren van je klasgenoten en vrienden, maar
denk telkens aan de anderhalve meter regel! Die is er niet voor niets.
Klassen 7 en 8 en de klassen 9C, D, E, F, en G
- Deze klassen volgen ook de gehele maand juni online onderwijs volgens het 45 min.
rooster.
- In de eerste twee weken van juni komen deze klassen één keer naar school voor
bewegingsonderwijs en contact met de mentor.
- In de tweede twee weken van juni komen deze klassen één keer naar school voor lessen
in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.
- Het rooster voor deze vier weken wordt morgen (donderdag 28 mei) definitief
samengesteld en gepubliceerd. Het blijkt niet mogelijk om de fysieke lessen die op school
worden georganiseerd naast het online 45 min. rooster in Untis te publiceren. Dat zullen
we dus op een andere wijze moeten doen op de onze website (pagina ‘roosters’).

