Nieuwsbrief 3, 28 augustus 2020

Geachte ouder(s), verzorgers(s), beste leerlingen,

In deze Nieuwsbrief vindt u informatie over:
-

Alternatieve ouderavond en kennismaken met de mentor
Ziek melden
Veranderd protocol als leerling ziek wordt op school
Vooralsnog geen buitenlandreizen, leerjaren 3 en 4
Inhaalmomenten voor toetsen, alle leerjaren
Veel informatie te vinden via onze website!
Studeerkamer op komst
Noteren huiswerk leerjaren 1 en 2

Alternatieve ouderavonden en kennismaken met de mentor
Wij hebben u al eerder laten weten dat wij vanwege de RIVM-adviezen momenteel
geen ouderavonden organiseren. De teamleiders willen u graag de belangrijkste
informatie over het leerjaar meegeven door middel van een aantal filmpjes.
Daarnaast zorgt de mentor een dezer dagen voor contact via telefoon of computer.
De link naar de filmpjes vindt u op de homepage van onze website.
Op 3 september 2020 staan alle leerjaren erop.
Ziek melden
Volgens de afspraken houdt u uw zoon/ dochter thuis als er sprake is van klachten
die kunnen wijzen op corona zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid.
Ook als een huisgenoot deze klachten heeft, blijft de leerling thuis totdat de
huisgenoot is getest. Om als school zicht te houden hoe de situatie is, zullen de
verzuimmedewerkers vragen wat de reden is dat u uw zoon/ dochter afmeldt.
Veranderd protocol bij ziek worden op school
Tot op heden is de regel dat er naar huis wordt gebeld voordat wij een leerling naar
huis sturen die heeft aangegeven zich ziek te voelen. De leerlingen van de
onderbouw houden wij op school totdat er een akkoord is gegeven door ouders dat
de zieke leerling naar huis kan gaan. Echter, wij passen dit aan voor de veiligheid op
school. Wij proberen nog altijd contact op te nemen met ouders voordat wij zieke
leerlingen naar huis sturen, maar als dit niet lukt, zullen wij nu toch de leerlingen naar
huis gaan sturen. Wilt u ervoor zorgen dat u altijd voor ons bereikbaar bent of dat u
aan ons een alternatief telefoonnummer doorgeeft (opa? oma?) dat wij kunnen bellen
als uw zoon/dochter ziek is.

Buitenlandreizen
Het Atlas College, waaronder SG Newton valt, heeft besloten om in schooljaar 20202021 vooralsnog geen reizen naar het buitenland te organiseren. Dat vinden wij
bijzonder jammer, maar het verloop van de coronapandemie is te onzeker om nu
boekingen te doen. Het risico dat er geannuleerd moet worden en dat school of
ouders het geld dan kwijt zijn is te groot. Vorig schooljaar heeft het Atlas College veel
financiële verplichtingen overgenomen zodat ouders niet de dupe werden. Dat
kunnen wij niet opnieuw doen.
Inhaalmomenten
Soms kan het voorkomen dat een leerling een toetsmoment heeft gemist. In overleg
met de betreffende docent wordt er dan een individuele afspraak gemaakt, of wordt
de leerling opgeven voor het inhaalmoment op dinsdagmiddag (lesuur 7: 13.45-14.30
uur). In dat laatste geval ontvangt u daar als ouders bericht van.
Let op: leerlingen dienen met bijvoorbeeld bijbaantjes er rekening mee te houden dat
ze op dat moment beschikbaar zijn voor school.
Website
Op onze website newton.atlascollege.nl vindt u allerlei informatie.
Een greep uit het aanbod:
-

De nieuwsbrieven die wij versturen;
De verlofregeling (kopje: Ouder-Praktische zaken-Vrijstelling van
schoolbezoek);
Het PTA, programma van toetsing en afsluiting, waarin we alle leerstof van de
bovenbouw hebben vastgelegd (kopje: Leerling-Praktische zaken-Examen);
Overgangsnormen naar het volgend leerjaar (kopje: Ouder-Praktische zakenOvergangsregels);
Ziekmelden en te laat komen (kopje: Ouder-Praktische zaken-Ziekte verzuim
te laat).

En nog veel meer….
Studeerkamer
De afgelopen jaren kwam herhaaldelijk het verzoek van leerlingen en ouders om een
echte ‘studeerkamer’ voor de leerlingen in te richten. Er was altijd al de mogelijkheid
om, met kaart, te werken op de open deelschoolpleinen maar dat was niet ideaal.
Wij zullen op korte termijn een dergelijke ruimte inrichten. Wij houden u/ jullie op de
hoogte.
Noteren huiswerk leerjaren 1 en 2
Het plannen en maken van huiswerk is een proces wat veel leerlingen ingewikkeld
vinden. De periode van thuisonderwijs door de coronacrisis maakte dat extra

duidelijk. Leerlingen hebben behoefte aan overzicht en structuur maar vinden het
vaak best lastig dit voor zichzelf aan te brengen.
Het gebruik van Magister heeft er de laatste jaren voor gezorgd dat leerlingen steeds
minder noodzaak voelden het huiswerk zelf te noteren. Terwijl dat noteren juist een
eerste stap is richting het inplannen. We gaan hier dit jaar in de onderbouw extra
aandacht aan besteden.
In het kort komt het op het volgende neer.
We willen een huiswerk-arme school zijn. Als een leerling in de les actief meedoet,
dan zal de hoeveelheid huiswerk thuis beperkt zijn.
Uiteraard zijn er verschillen, afhankelijk van het tempo, de concentratie, de inzet en
het begrip van leerlingen. En natuurlijk zal er voor sommige toetsen of opdrachten
ook thuis nog wat moeten gebeuren. Daar gaan we de leerlingen wat beter wegwijs
in maken.
In leerjaar 1 betekent dat dat de leerlingen hun papieren agenda naar alle lessen
meenemen. Docenten nemen per les de tijd om het huiswerk er in te laten zetten en
met de leerlingen te bespreken hoe er geleerd kan worden. Ook vragen we docenten
bij bijvoorbeeld een toets een aantal ‘leermomenten’ in te laten plannen.
In leerjaar 2 doen we een iets groter beroep op de zelfstandigheid van leerlingen. De
papieren agenda mag daar ook vervangen worden door een digitale agenda,
bijvoorbeeld in hun Google account. Daarnaast wordt in klas 2 het reguliere huiswerk
gewoon door de leerling zelf geregeld.
De docenten besteden expliciet aandacht aan het noteren en inplannen van toetsen,
het verdelen van het leerwerk en het bespreken van een handige aanpak.
Wat blijft, is dat Magister altijd ingevuld wordt door de docent, als back-up.
Mocht u uw zoon of dochter helpen bij het maken van huiswerk, dan is ons verzoek
om eerst te vragen naar de eigen agenda en Magister alleen te gebruiken als iets
niet duidelijk genoeg is opgeschreven of als controle of het compleet is.
Als u vragen hebt naar aanleiding van deze nieuwsbrief, stuur ons dan een mail.
Een goed weekend gewenst, met vriendelijke groet,
mevr. drs. M.B. Winkelhuis – Beneken Kolmer
directeur SG Newton
m.winkelhuis@atlascollege.nl
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

