Nieuwsbrief 11, 23 oktober 2020
Geachte ouders, beste leerlingen,
in deze nieuwsbrief informatie over:
Coronagerelateerd:
•
•
•
•
•
•
•

Stand van zaken
Mondkapjes
Zoeken naar extra activiteiten die wel kunnen
Leerjaar 4, SE en CE/ CSPE
Leerjaar 4, bericht van de examensecretaris
Leerjaar 4, nieuw aanspreekpunt in plaats van.
Boeken mee, ook al is de oorspronkelijk docent afwezig!

Stand van zaken
Er zijn geen nieuwe corona-besmettingen bij collega’s gemeld. Wel is een aantal collega’s in
quarantaine omdat huisgenoten positief getest zijn. Het blijft een stevige puzzel voor de
roostermaker en voor de collega’s die vervangende lessen draaien.
Voor wat betreft de leerlingen heb ik geen helder beeld. Leerlingen worden ziekgemeld. De
reden van ziekmelding wordt niet altijd genoemd. Het aantal besmettingen loopt nog altijd op.
De roep om nieuwe maatregelen horen en lezen wij ook vaker.
Mondkapjes
Deze week zijn de mondkapjes uitgedeeld. Wij vragen de leerlingen met iets meer druk dan
de vorige week om de kapjes te gaan dragen als zij in beweging zijn. De docenten maken de
leerlingen er ook op attent als de leswissel aanstaande is. Ik krijg mails en telefoontjes van
bezorgde ouders. De opmerkingen, aanbevelingen en adviezen gaan van ‘direct verplicht
stellen’ tot ‘niet dragen’. Wij volgen dat wat ons is geadviseerd door de overheid. Het is
wikken en wegen. Iedereen tevredenstellen is in deze kwestie niet mogelijk. Ik ben erg blij
met de gesprekken die ik met u voer. Vanuit wederzijds respect en in de wetenschap dat wij
het soms niet eens worden met elkaar.
De extra activiteiten, leerjaren 1 t/m 3
Veel van de bijzondere activiteiten van Newton kunnen vanaf 16 maart 2020 niet doorgaan.
Wij spannen ons in om wat wel mogelijk is, met inachtneming van de veiligheidsnormen, toch
voor de leerlingen te organiseren. Ons motto is niet voor niets ‘Dare to discover’. Voor
leerjaar 1 is meneer Zonneveld bezig met de organisatie van een leuke ‘veilig in het verkeer’
activiteit. Voor leerjaar 2 (b2a, b2b, het aanbod was helaas voor 2 klassen per school) )
hebben wij vandaag de voorstelling ‘Homonologen’ van de theatergroep Live your story. Ook
zijn meneer Fölsche en onze decaan meneer Frankenhuis bezig om ‘Tech your talent’ op te
zetten op 6 november voor heel leerjaar 2. Leerjaar 3 zal haar CKV-activiteiten gaan
uitvoeren met bijzondere workshops in de eerste week van november. Er kan weinig. Maar
wat kan, daar proberen wij iets moois van te maken!

Leerjaar 4, onduidelijkheid hoe het zal aflopen
Ik ben deze week in meerdere klassen geweest om de mondkapjes uit te delen. Er kwamen
vragen over de schoolexamens en de afsluitende centrale examens. Vorig schooljaar waren
er geen centrale examens en werd het slagen gebaseerd op de schoolexamens.
Wij weten niet hoe de pandemie voortgaat. Er is nu al discussie over de eindexamens. Ik kan
alleen een tip geven aan de huidige leerlingen van leerjaar 4. Zorg dat je je schoolexamens
goed doet. Stel dat je slagen daarop weer gebaseerd wordt, dan heb je daar vanaf het begin
van het schooljaar goed aan gewerkt!
Leerjaar 4, bericht van de examensecretaris
Voor de leerlingen in klas 4 is er een handig hulpmiddel om informatie over het examen bij
elkaar te hebben. Dit hulpmiddel is de webapp mijneindexamen.nl
Mijnexamen.nl is een verkorte versie van examenblad.nl en gericht op jouw eigen examen.
Op examenblad.nl staat alle informatie over alle examens, op mijneindexamen.nl komt alleen
voor jou belangrijke informatie te staan.
Je gaat zelf jouw vakkenpakket, niveau en examendata invullen. Dit kan ook voor de data die
de school zelf mag inplannen, zoals de eindexamens voor de vakken van kader en basis.
Mijneindexamen.nl geeft je onder andere de nodige informatie over regels, slaagzakregeling en ook de beschikking over oefenexamens, handig om allemaal bij elkaar te
hebben. Wanneer je jouw gegevens op de juiste wijze invoert kan mijneindexamen.nl een
goed hulpmiddel zijn op weg naar jouw examen
Leerjaar 4, nieuw aanspreekpunt
U heeft het wellicht al opgemerkt, de teamleider van leerjaar 4, meneer Tromp, is al een tijdje
afwezig. Vanaf maandag zal meneer Frankenhuis (a.frankenhuis@atlascollege.nl) een deel
van zijn taken overnemen. Hij zal de leerlingcontacten afhandelen en u kunt hem ook mailen
met vragen over zaken die spelen in leerjaar 4.
Boeken mee, ook al is de oorspronkelijke docent afwezig
Wij proberen de reguliere lessen te laten doorgaan. Collega’s die thuis zitten, zetten lessen
klaar voor de collega’s die hun lessen overnemen. Deze collega’s merkten dinsdag, tijdens
de extra werkdag, op dat veel leerlingen op die uren hun boeken niet bij zich hebben omdat
ze denken dat het vak niet gegeven gaat worden op dat uur. Mogen wij ook uw medewerking
op dit punt vragen?

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande, mail mij.
Met vriendelijke groet,
Mevr. drs. M.B. Winkelhuis – Beneken Kolmer
directeur SG Newton
m.winkelhuis@atlascollege.nl

