Heerlen, 12 juni 2020

Beste leerling, ouder(s),

Tips en tops naar aanleiding van de ervaringen van deze week met de live lessen
In de updatebrief van woensdag 10 juni hebben wij je geïnformeerd over de ervaringen met de
Live lessen in de school. De kern van de live lessen bestaat uit:
1. Afronding van de kern van de leerstof
2. Feeds geven aan de leerlingen die live aanwezig zijn
3. Mogelijke achterstanden bespreken met de leerlingen die live aanwezig zijn in de lessen
en een plan van aanpak realiseren
4. Het ontwikkelperspectief van elke leerling uitwerken door de docent met het oog op de
leerlingbesprekingen
Enkele tips om de veilige leeromgeving te optimaliseren:
- Laat de deur van het lokaal open
- Zet de ramen open, zorg voor ventilatie
- Gooi de lege pakjes van de Swash (desinfecterende) doekjes direct in de prullenbak in
de klas
- Geef op de gang het goede voorbeeld; volg de looplijnen
- Spreek elkaar op een positieve wijze aan als leerlingen en medewerkers de 1,5 meter
afstand even vergeten zijn of een ander looproute volgen dan aangegeven.
Onderwijs op school en ‘op afstand’
We zijn blij om -eindelijk- weer naar school te gaan. Sinds 2 juni worden een derde van
de lessen op school gevolgd. Allen hebben we hiernaar uitgekeken; na een lange
periode van onderwijs ’op afstand’ doet het ons goed om elkaar weer op school te
ontmoeten en in kleine groepen met klasgenoten en docenten fysiek te ontmoeten. Dat
is niet alleen belangrijk voor ons leerproces, maar ook voor de zgn. socialisatie en
persoonsvorming, die beide prominent in de visie van onze school staan.
Lessen op afstand in je klaslokaal
Een aantal docenten kan, omdat zij tot een corona-risicogroep behoren, niet naar
school komen. Zij verzorgen alle lessen op afstand. Op de dagen die je fysiek op school
bent, volg je ook deze lessen samen met je klas op school via MS Teams. Een
toezichthouder is dan in de klas aanwezig. Zo houden wij de klassieke groep bij elkaar
en brengen we niet meer uren thuis door als strikt noodzakelijk.

Studie-uren
Wanneer je op school bent een geen klassikale les hebt, heb je studie-uren. Dan ga je
studeren in het OLC of de Studio. Zorg dat je altijd genoeg materiaal bij je hebt voor
zelfstudie of lezen, ook als je meer dan een studie-uur tussen de lessen hebt.
Verbouwing Open Leer Centrum
Op dit moment is de verbouwing gaande van de Windthal. Deze ruimte wordt verbouwd tot
Open Leer Centrum. Vanaf 15 juni wordt het grote OLC ook onder handen genomen en
verbouwd. De mediatheek blijft open. Om genoeg studieruimte voor onze leerlingen te
garanderen wordt momenteel gymzaal 361 ingericht als studieruimte met toezicht. In deze
ruimte zullen eveneens de leerlingbesprekingen van de docententeams plaatsvinden aan het
einde van het schooljaar.
Cijferlijsten voorexamenklassen voor Universiteit of Hogeschool
Op donderdag 9 en vrijdag 10 juli worden de overgangsbewijzen verstrekt aan de leerlingen
door de coaches en mentoren. Deze bestaan onder andere uit de rapportcijfers tot en met
periode 3. De leerbewijzen, beoordeeld met een O, V of G, maken hier dus onderdeel van uit.
Aangezien er opleidingen zijn die een cijferlijst van de voorexamenklas bij de aanmelding bij de
Universiteit of het Hoger Onderwijs vereisen, bestaat er de mogelijkheid voor de leerlingen uit
de voorexamenklassen om een cijferlijst op te vragen waarbij de leerbewijzen niet worden
meegeteld. Deze cijferlijsten bestaan dus uit de behaalde cijfers tot 16 maart. De leerlingen die
hiervan gebruik willen maken worden verzocht dit te melden bij hun mentor.
Diploma-uitreikingen
Binnen de school en samen met een afvaardiging van de ouderraad en de leerlingenraad
aangevuld met nog enkele examenleerlingen is er druk gebrainstormd hoe wij onze geslaagden
op feestelijke wijze hun welverdiende diploma kunnen uitreiken, rekening houdend met de
gegeven omstandigheden m.b.t. COVID-19 waar we met z’n allen mee te maken hebben. Er is
gesproken over een drive in of een bijeenkomst met alleen leerlingen, maar uiteindelijk is er
gekozen voor een uitreiking per mentorgroep waarbij elke geslaagde 2 genodigden mag
meenemen. Zoals het er nu naar uitziet mogen er vanaf 1 juli namelijk bijeenkomsten
georganiseerd worden van maximaal 100 personen waardoor we het op deze wijze kunnen
inrichten. Hiervan uitgaande is de planning van de uitreikingen is als volgt:
Woensdag 1 juli
atheneum
12.00u
Dhr. van Loo
15.00u
Dhr. Lousberg
18.00u
Mevr. van Rijn
Donderdag 2 juli
11.30u
14.00u
16.30u
19.00

Havo en gymnasium
Dhr. Keune
Dhr. den Boer
Dhr. Biessen
Dhr. Prakken

Vrijdag 3 juli
12.00u
15.00u
18.00u

Mevr. van de Werf
Mevr. Gossens
Mevr. Heinink

De uitreikingen zullen maximaal 1,5 uur duren en vinden plaats op school. Wij kunnen dan alles
weer opruimen, schoonmaken en klaarzetten voor de volgende groep.
Dress code: feestelijk!!
Schoolbel
In het klankbordgroep overleg leerlingen is dit jaar een aantal keren gebruik over het belsignaal
tussen de lessen. De leerlingen hebben een pleidooi gehouden voor het niet gebruiken van het
belsignaal. De reden hiervoor is dat de onderbouw en bovenbouw klassen/groepen gespreide
pauzes hebben en dat het belsignaal vanaf het derde lesuur ongeveer elke halfuur te horen is.
In de komende weken tot en met 29 juni bekijken wij samen hoe een belsignaal loze dag ons
bevalt. In het klankbordoverleg met de leerlingen zal dit besproken worden.

