Oldenzaal, 21 januari 2021
Betreft: wijze van toetsing, wijzigingen jaarrooster, contactmoment en nettiquette
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),
Graag informeren we u over de wijze van toetsing tijdens deze lockdownperiode, de wijzigingen in
het jaarrooster, een eventueel extra contactmoment tussen u, uw zoon/dochter en de mentor en
de geldende nettiquette.
Wijze van toetsing
Omdat de lockdown langer duurt dan eerder werd voorzien, leidt dit tot een toenemende behoefte
bij docenten en leerlingen om zicht te krijgen op de studievoortgang . Er zijn meerdere tools in te
zetten om studievoortgang van leerlingen inzichtelijk te maken. Er wordt in deze periode niet
alleen naar cijfers gekeken, maar ook naar andere kenmerken als aanwezigheid tijdens de online
lessen en bijvoorbeeld de inzet van uw zoon/dochter. We proberen de studievoortgang van uw kind
daarnaast inzichtelijk te maken door verschillende vormen van toetsing. Dit kan betekenen dat er
tijdens deze ‘onderwijs op afstand’ periode nieuwe cijfers in Somtoday worden vermeld waarbij de
weging ‘nul’ is. Dit cijfer telt dus niet mee voor het rapport maar het geeft wel inzicht in de
studievoortgang van uw zoon/dochter.
Extra contactmoment tussen u, uw zoon/dochter en de mentor
Indien de situatie erom vraagt een extra contactmoment in te plannen, dan zal de mentor dit
organiseren in de periode tot en met 12 februari. Uiteraard mag u ook op eigen initiatief contact
opnemen met de mentor van uw zoon/dochter. Het doel van dit eventuele extra contactmoment is
om informatie uit te wisselen. We hebben hierbij aandacht voor het welbevinden van uw
zoon/dochter, het beeld van de studievoortgang, de motivatie en eventuele deelname aan het
middagprogramma.
Wijzigingen ten aanzien van het jaarrooster
Leerjaar 1 en 2
De toetsweek die in januari gepland stond voor leerjaar 2 is, als gevolg van de lockdown, niet
doorgegaan. Als we 9 februari weer fysiek les mogen geven op school, dan kunnen deze toetsen
alsnog afgenomen worden van 17 februari t/m 19 februari. Indien de lockdown na 9 februari
verlengd wordt dan vervalt de toetsweek voor leerjaar 2 definitief.
Leerjaar 3, 4 en 5V
Toetsweek 2 is door de lockdown vervallen en deze wordt niet op een ander moment georganiseerd
(de PTA-toetsen zijn wel doorgegaan). We werken toe naar toetsweek 3, deze vindt plaats van
24 maart tot 31 maart.
Leerjaar 5H en 6V
Het jaarrooster voor deze leerjaren verandert niet, omdat deze leerlingen fysiek op school
aanwezig mogen zijn.
Nettiquette
Graag wijzen we u op de nettiquette van de school; deze is o.a. opgesteld om het contact tussen
de docent en uw zoon/dochter zo goed mogelijk te maken. Waarbij we graag opmerken dat het
tijdens de lessen de bedoeling is dat de camera aanstaat en de leerling goed zichtbaar in beeld is.
De leerlingen van leerjaar 5H en 6V herinneren we er graag aan dat op school minimaal anderhalve
meter afstand houden van docenten, ondersteunende medewerkers en leerlingen onderling erg
belangrijk blijft en dat er nog steeds een mondkapjesplicht geldt. We vragen verder of uw
zoon/dochter een eigen mondkapje meeneemt naar school.
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
De schoolleiding

