Nieuwsbrief 2, 21 augustus 2020

Geachte ouder(s), verzorgers(s), beste leerlingen,
De tweede nieuwsbrief. Vanaf woensdag 19 augustus zijn alle leerlingen op school.
De introducties zijn goed verlopen. Er is lekker veel gesport en ik denk dat alle
leerlingen goed op weg zijn geholpen. De roosters zijn duidelijk, het gebouw voor de
meesten bekend. Hier en daar nog een verdwaalde leerling uit leerjaar 1 die we weer
even de weg wijzen naar het juiste lokaal. Dat is als vanouds.
De regels die wij hanteren worden goed opgevolgd door de leerlingen. Bij
binnenkomst ontsmetten alle leerlingen de handen, in de lokalen doen de docenten
hun uiterste best om binnen het vak te blijven dat op de grond rondom hun bureau is
aangebracht om de afstand te bewaren. In de pauzes surveilleren de collega’s als
vanouds. Rondom de centrale aula zijn looproutes voor docenten aangebracht. Zij
hebben beschermingsmateriaal bij zich voor als er toch een interventie tussen de
leerlingen is vereist. De triage bij de voordeur voor bezoekers van buiten wordt goed
toegepast.
Hoe het verder zal gaan, weet niemand. Het enige wat wij kunnen doen, is het
gezond verstand gebruiken en direct bijstellen indien er wijzigingen zijn in de RIVMvoorschriften. Ik merk aan de leerlingen dat er thuis ook over gesproken wordt. Ook
zij nemen de zaken hier op school serieus. Dank daarvoor.
Nogmaals dringend verzoek de leerlingen met klachten thuis te houden en voor hen
een coronatest te regelen. Wij hebben een enkele leerling al naar huis moeten
sturen. Uiteraard in overleg met zijn/haar ouders. Bij twijfel, thuis blijven dus.
In deze Nieuwsbrief vindt u informatie over:
Algemeen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Magister misbruikt voor nare grap
Gedeelde wachtwoorden vervangen
Algemene verordening gegevensbescherming, AVG
Triage
Contactgegevens teamleiders
Leerjaar 1, bericht van meneer Zonneveld
Leerjaar 2, bericht van meneer Fölsche
Leerjaar 4, bericht van meneer Tromp

Magister misbruikt voor nare grap
Vanochtend meldden verschillende leerlingen en docenten dat ze in hun Magisterberichten
een vreemd bericht hadden ontvangen vanaf het Magisteraccount van een van onze
leerlingen. Het bericht leek erop te wijzen dat er ruzie zou zijn met vriendinnen.
Er is echter niets aan de hand.
Hoogstwaarschijnlijk is dit een nare grap van een onlinecontact met wie deze leerling ooit
haar wachtwoord had gedeeld om cijfers te vergelijken.

Deze persoon zit hier niet op school. Uiteraard is het wachtwoord direct aangepast en
hebben wij er ook in de betreffende klas over gesproken.

Gedeelde wachtwoorden vervangen
We horen vaker dat leerlingen in goed vertrouwen wachtwoorden delen om bv. hun cijfers te
vergelijken. We benadrukken vaak op school dat dit erg onverstandig is.
Het zou fijn zijn als u het thuis nog eens na kan vragen bij uw zoon of dochter.
Indien een wachtwoord gedeeld is, stuurt u uw kind dan komende week even langs de
administratie. Daar kan dan het wachtwoord gewijzigd worden.

AVG
Op onze school gebruiken we foto- en videomateriaal van leerlingen voor
verschillende doeleinden. Voor sommige doeleinden hebben wij, volgens de
privacywetgeving, toestemming nodig om persoonsgegevens waaronder
beeldmateriaal, van een leerling te mogen gebruiken.
Jaarlijks verzoeken wij leerlingen en ouders om toestemmingsvoorkeuren op te
geven of te heroverwegen. Met ingang van het schooljaar 2020-2021 worden uw
toestemmingen in Magister geregistreerd. Bij het inloggen op Magister krijgt u de
toestemmingsvragen automatisch in beeld zolang nog niet alle vragen beantwoord
zijn.
In de bijgesloten handleiding vindt u een overzicht van toepassingen voor welke we
persoonsgegevens willen gebruiken en waarvoor we expliciet toestemming nodig
hebben. De handleiding helpt u, indien nodig, vervolgens bij het registreren van uw
toestemmingen.
Om de persoonsgegevens van een leerling zo goed mogelijk te beschermen is het
van belang dat u de registratie van uw toestemmingen zo spoedig mogelijk uitvoert.

Triage
De volgende werkwijze staat op onze website:
•
•
•
•

Wilt u iemand op school spreken? Maak telefonisch een afspraak.
Op de dag van de afspraak stelt u zichzelf de vragen van de covidtriage.
Indien één van de vragen met ja wordt beantwoord, annuleer dan de afspraak.
Bij de receptie worden u ook de vragen van de covidtriage gesteld en laat u uw naam
en telefoonnummer achter in het gastenboek. Dit ten behoeve van een eventueel
bron- en contactonderzoek door de GGD
Contactgegevens teamleiders
De teamleiders zijn te bereiken via de school: 0229 – 55 20 10 of via de mail:

Leerjaar 1, dhr. M. Zonneveld: m.zonneveld@atlascollege.nl
Leerjaar 2, dhr. J. Fölsche: j.folsche@atlascollege.nl
Leerjaar 3, mevr. S. Broere: s.broere@atlascollege.nl
Leerjaar 4, dhr. T. Tromp: t.tromp@atlascollege.nl
Leerjaar 1, bericht van meneer Zonneveld
Er was maandag ruimte om elkaar even opnieuw te leren kennen, natuurlijk werden
de boeken opgehaald en hebben we ingelogd op de computer.
Door een storing werkte Zermelo (voor het rooster) en Magister (voor cijfers,
huiswerk e.d.)nog niet meteen. Dat lossen de mentoren z.s.m. met de klas op.
Voor de eerste week werkt een ouderwets papieren rooster gelukkig ook.
Op dinsdag hebben we een superleuke sportochtend gehad onder leiding van
meneer Aaij. Het weer was heerlijk, niet te warm. De sfeer was in alle groepen erg
goed. Mentoren kwamen blij terug op school. Woensdag de eerste dag les volgens
rooster. Nieuwe docenten, nieuwe lokalen. Soms even zoeken maar alles is goed
verlopen.
Een paar dingen zijn handig om te weten:
•

Zermelo en magister worden in het volgende contactmoment met de mentor in
orde gemaakt

•

Op maandag 24 augustus hebben de leerlingen tijdens lesuur 7,8 en 9 de
Talentfactory. Omdat er nog geen keuze is gemaakt staat dat nog niet in hun
rooster.
Het lijkt daardoor alsof alle eersteklassers om 13.15 uur uit zijn op maandag.
Maar dat is dus niet het geval. Lunch mee dus.
We beginnen met een ronde langs alle Talentvakken zodat docenten kunnen
vertellen wat ze daar gaan doen het komend half jaar.
Als de leerlingen alles hebben gezien maken ze een keuze. Ze geven 2
voorkeuren op. We proberen iedereen bij keuze 1 in te delen, maar zijn er
teveel aanmeldingen voor een vak, dan krijgt een deel hun 2e keuze.
De leerlingen zijn om 16.00 uur uit.
We zijn aan het nadenken over projecten waar een aantal van de
Talentvakken in samen kunnen werken. Wellicht zijn er in januari dus andere
keuzes te maken.

•

Voor kleine opstartprobleempjes kunnen leerlingen bij hun mentor terecht, of
als die niet aanwezig is, bij meneer Zonneveld. Wij moedigen aan dat
leerlingen dat zoveel mogelijk zelf en zonder hulp van ouders komen regelen.
Komt uw kind er echt niet uit, dan kunt u natuurlijk even contact zoeken.

Met vriendelijke groet, Mark Zonneveld, teamleider leerjaar 1

Leerjaar 2, bericht van meneer Fölsche
Het voelde wel een beetje als een nieuwe start, net als in de brugklas. Het is natuurlijk
alweer zo’n 5 maanden geleden dat we weer “normaal” met z’n allen naar school mochten.
We merkten dat veel leerlingen er ook weer zin in hadden: contact met leeftijdsgenoten, met
je klas bij elkaar en weer een gewoon rooster. Wij als collega’s hebben er ook naar
uitgekeken om weer in het normale ritme van school te komen en gehele klassen te
ontvangen.
Daarnaast zitten de leerlingen weer in nieuwe klassen. Afgelopen dinsdag stond dan ook
vooral in het teken van kennismaken met elkaar en de nieuwe mentor. Er werden allerlei
kennismakingsspelletjes in de klas gedaan en enkele praktische zaken zoals de coronamaatregelen besproken. In de middag hebben we een trefbaltoernooi tussen alle klassen
gehouden. Lekker in beweging kennismaken met elkaar, met de ene leerling een stuk
fanatieker dan de andere leerling. Ik heb in ieder geval veel lachende gezichten gezien.
De afgelopen week heb ik veel positieve reacties gehad over de klassen en kunnen we
terugkijken op een fijne start. Ik heb wel gemerkt dat het vroeg opstaan wel weer even lastig
is, hopelijk komen de leerlingen ook weer snel in dit ritme.
Tot slot, mede namens mijn collega’s, hopen wij dat de leerlingen zich snel weer thuis voelen
op onze school en we er met z’n allen een mooi schooljaar van maken.

Met vriendelijke groet, Jaap Fölsche, teamleider leerjaar 3
Leerjaar 4, bericht van meneer Tromp
Ondanks het feit dat de “mudrace” geen doorgang kon vinden, is er een prima
introductie geweest in leerjaar 4. Naast het ontmoeten van nieuwe klasgenoten en de
kennismaking met de mentor is er veel informatie gedeeld.
Het vierde leerjaar is natuurlijk door het eindexamen een bijzonder leerjaar. Dat
examen zorgt er ook voor dat het maar een kort schooljaar is en leerlingen is daarom
ook verteld dat ze zich geen rustige start kunnen veroorloven.
Intussen zijn de eerste twee reguliere schooldagen voorbij. Eventuele foutjes in het
rooster zijn hersteld, ontbrekende boeken zijn nageleverd of besteld. De
kennismaking met de vakdocenten heeft plaatsgevonden.
Door alle coronatoestanden zal het vast een wat ander jaar worden. Wat hetzelfde
blijft is dat alle leerkrachten, mentoren en medewerkers er samen met uw kinderen
weer een fantastisch en succesvol examenjaar van willen maken
Met vriendelijke groet, Theo Tromp, teamleider leerjaar 4

Als u vragen hebt naar aanleiding van deze Nieuwsbrief, stuur ons dan een mail.
Rest mij nog u en onze leerlingen een goed en zonnig weekend te wensen.
Met vriendelijke groet,
mevr. drs. M.B. Winkelhuis – Beneken Kolmer
directeur SG Newton,
m.winkelhuis@atlascollege.nl

