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Stand van zaken
TalentFactory vmbo
TalentFactory, anderstaligen, EOA
Overgangsnormen leerjaren 1 + 2
CKV-project, leerjaar 3
Geen lessen meer, naar huis
6 november, Tech your Talent! Leerjaar 2
Vooraankondiging: 10 en 17 november, leerlingen lesvrij
Instagram, boven de 500!

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. Wat ons zorgen baart is dat sommige
jonge collega’s die positief waren getest slecht herstellen en ernstige vermoeidheidsklachten blijven houden.
Het blijft een stevige puzzel voor de roostermaker en voor de collega’s die vervangende
lessen draaien. Op sommige uren is het nu onrustig in de aula doordat groepen leerlingen
door uitval tussenuren hebben en daar wachten op de volgende les. De roostermaker heeft
op die uren geen collega’s meer vrij die kunnen invallen. De druk is hoog. De conciërges
hebben nu ook meer surveillancetaken.
Wij wachten met spanning op de volgende richtlijnen. Wij hopen allemaal op een ‘afvlakking’
zodat wij weer de goede kant op kunnen gaan in een positiever perspectief.
Voor wat betreft de leerlingen heb ik geen helder beeld. Leerlingen worden ziekgemeld. De
reden van ziekmelding wordt niet altijd genoemd. Wij houden wel bij hoeveel leerlingen
afwezig zijn met de code QU, quarantaine. Dat loopt nu per dag sterk uiteen. Gemiddeld is
het 5 %.
TalentFactory vmbo
De docent voor New Media is uitgevallen. Voor de verschillende leerjaren zijn wij op zoek
naar oplosssingen. Voor dit vak is het lastig een nieuwe docent te vinden.
Leerjaar 1
Meneer Zonneveld gaat in gesprek met de leerlingen die in deze periode gekozen hadden
voor dit talentuur. Wij gaan deze groep onderbrengen in overige talentlijnen. Als het goed is,
staan deze uren vanaf maandag 2 november weer op het rooster.
Leerjaar 2
Wij zijn erg blij dat Mevrouw Strikwerda deze uren nog in haar werkrooster heeft kunnen
passen. New Media is voor leerjaar 2 gewoon doorgegaan.
Leerjaar 3
Over de oplossing wordt gepuzzeld.

Talentfactory anderstaligen, eoa2a, eoa2b (maandagmiddag, lesuren 7,8 en 9)
Voor de eoa-leerlingen uit eoa-2a en 2b stellen wij een nieuw gevarieerd aanbod samen. Dit
is niet zomaar geregeld. Deze lesuren vallen voor hen 2 weken helaas uit.

Overgangsnormen leerjaren 1 en 2
Na de analyse van de afgelopen rapportperiodes is er opnieuw gekeken naar de
overgangsnormen. Er zijn kleine wijzigingen doorgevoerd.
Wij werken niet in periodes maar met voortschrijdende gemiddelden het gehele jaar door.
Dat betekent dat u de aangegeven eindcijfers op het rapport altijd kunt leggen naast de
overgangsnormen. U, en uw zoon/dochter, kunnen zo altijd zien hoe hij/zij ervoor staat
richting overgang aan het einde van het jaar.
De overgangsnormen publiceren wij op de website.
Als service vindt u hieronder de links:
Overgangsnormen leerjaar 1:
https://newton.atlascollege.nl/media/view/18720/stroomschema+determinatie+lj+1+20202021.pdf?
Overgangsnormen leerjaar 2:
https://newton.atlascollege.nl/media/view/18722/stroomschema+determinatie+lj+2+20202021+.pdf?
Ouderavonden en voortschrijdende gemiddelden
De ouderavonden zullen opnieuw online plaatsvinden. Op verzoek vinden de gesprekken
plaats in week 49, de week van maandag 30 november 2020.
Tijdens de gesprekken komt de stand van zaken ter sprake voor wat betreft de cijfers tot dan
toe. De aangegeven eindcijfers in het leerlingvolgsysteem Magister kunnen worden
gehouden tegen de overgangsnormen, te vinden door te klikken op bovenstaande links.
De onderbouwleerlingen krijgen in week 47 een rapportmapje mee naar huis.
Voor de bovenbouwleerlingen geldt dat het oudergesprek over de stand van zaken gevoerd
wordt aan de hand van het digitale overzicht in het leerlingvolgsysteem Magister.

CKV-week, start maandag 2 november!
U en de leerlingen zijn geïnformeerd over de speciale activiteiten in de CKV-week. Het CKVdossier is een verplicht onderdeel van het eindexamen. De ontwerpers van deze week
hebben een goed programma kunnen samenstellen. Dat was moeilijk omdat door de
Corona-maatregelen de Dansdagen niet door konden gaan. Vervangende activiteiten zijn
opgezet met o.a. muziekschool Boedijn uit Hoorn.

In deze tijden is het onduidelijk hoe het uiteindelijk met de (meetellende) examenactiviteiten
zal aflopen. Wij zetten sterk in op direct afmaken wat nu mogelijk is. Wij hopen dan ook dat
de leerlingen van leerjaar 3 er allemaal zijn en hun dossiers direct naar behoren afronden.
Inhalen van deze activiteitenweek is erg lastig.
Geen lessen meer, naar huis
Wij proberen de rust in het gebouw te houden. Soms zijn leerlingen al uit voordat het laatste
lesuur is afgelopen. Natuurlijk is het leuk om te zien hoe groepjes leerlingen vol plezier
blijven hangen tot laat. Ook na het laatste negende lesuur. Wij gaan echter in deze tijden
leerlingen vragen om na de les toch zo spoedig mogelijk naar huis te gaan zodat we met niet
meer mensen dan nodig in het gebouw zijn.
Tech your Talent, leerjaar 2
Op 6 november een spannende dag voor de leerlingen van leerjaar 2. Espeq, technisch
opleidingenbedrijf uit Heerhugowaard, organiseert verschillende workshop op locatie in het
teken van techniekpromotie. U ontvangt nog informatie over de exacte planning. Sommige
klassen hebben alleen technische workshops, andere klassen hebben toch nog enige lessen
eromheen.
Vooraankondiging: leerlingen 10 en 17 november 2020, lesvrij
Op deze dagen ontvangen wij leerlingen van de basisscholen met workshops en minilesjes
om onze school aan hen te laten zien. Het kan zijn dat uw zoon/ dochter op die dagen wel
wordt opgeroepen om ’s middags een toets in te halen of werkstuk af te maken.

Instagram, boven de 500 volgers!
Leuk dat wij steeds meer volgers hebben!
Volg ons via:
https://instagram.com/sg_newton_official?igshid=1dztdasxfi4g
Mocht u vragen hebben over het bovenstaande, mail mij.
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