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We zien ze weer…. 
Wat zijn we blij dat wij de leerlingen om de dag weer 
zien, live op school. Helaas nog niet hoe het was, 
maar toch heel fijn! 
Hopelijk komt de volgende stap naar hele klassen ook 
weer, maar wij verwachten dat dit nog wel even zal 
duren. We wachten het af en maken er in deze tijd 
ook weer het beste van! 
  

 
Figuur 1 Ontvangst na de voorjaarsvakantie 

 

Hulp nodig van thuis! 
Afgelopen dinsdag hebben wij zowel een overleg met 
de mentoren gehad en ook met het hele team. 
Vanuit die overleggen heb wij een aantal punten en 
zorgen die wij met jullie als ouders willen delen en 
waar wij jullie hulp bij nodig hebben! 
Het is in deze situatie, waarbij de docent zowel de 
klas als de groep leerlingen thuis lesgeeft, wat 
moeilijker om de vorderingen te volgen in de 
planningen. 
 

Wij zien dat leerlingen wat achterlopen en zaken niet 
allemaal afronden en inleveren. Het inleverwerk voor 

het vak cultuur vraagt zeker extra aandacht. Vanuit 
de leerlingen kwam de vraag of ze C&S beeldend 
alsnog mochten inleveren nu er een 1 of O staat.  
 
Er is afgesproken dat de leerlingen die nog 
dingen moeten inleveren voor C&S beeldend dit 
doen in de laatste week van periode 4, zodat ze 
zich nu eerst focussen op het werk van periode 4 
Zouden jullie de rol thuis kunnen nemen om samen 
met het kind te kijken of hij/zij bij loopt, overzicht 
heeft, alles in orde heeft gemaakt van de vorige 
periode e.d.? 
Bij zorgen graag de lijn naar de mentor ook leggen. 
  
 

Overzicht in Magister.me: 
Wij zijn de leerlingen aan het leren om de 
taken/opdrachten te filteren op TO DO. Dat geeft de 
leerlingen overzicht. Ook kan er gefilterd worden op 
vakgebied. 
De docenten zullen de opdrachten zoveel mogelijk op 
afgerond zetten, zodat het overzichtelijker is voor 
leerlingen. Daarnaast evalueren wij ook de werkwijze 
met de planners en de combinatie met Magister.me. 
In de klankbordgroep met de leerlingen op 16 maart 
zullen wij dit ook aan de orde stellen. 
  
 

Herkansingen: 
Leerlingen krijgen per periode twee herkansingen. Wij 
zien dat sommige leerlingen deze goed benutten, 
maar een deel van de leerlingen heeft hier 
onvoldoende voor geleerd en dus niet goed 
geprofiteerd van deze kans. 



 

 

Wij vinden dit zonde, want geven hen heel bewust 
deze kans. Dit is niet gebruikelijk op andere scholen 
en stromen. Voorwaardelijk voor het mogen doen van 
de herkansingen is gesteld dat het werk op orde is.   
 
Voorwaardelijk om te mogen herkansen hebben wij 
gesteld dat: leerlingen de F-toetsen hebben gemaakt 
en bewijzen op tijd hebben ingeleverd. Zo niet dan is 
de toets direct de eerste herkansing, tenzij er 
omstandigheden waren natuurlijk.  De herkansingen 
zullen in de tweede week na meivakantie, de week 
van 17 mei, plaatsvinden over periode 4. 
 

Uitdagingen aangaan, havo route 
wiskunde: 
Wij zien dat sommige leerlingen de uitdagingen nog 
wel eens uit de weg gaan en alleen kiezen voor de 
basisstof. Dit is zonde en gaat voor het vak wiskunde 
ook gevolgen hebben. 
De leerlingen die de mavo/havo (oranje) route volgen 
voor het vak wiskunde zonder de havo- 
paragrafen/opdrachten te maken, zetten de 
doorstroom naar havo onder druk. Leerlingen moeten 
deze opdrachten doen om de route naar de havo 
open te houden. Voor een aantal leerlingen is 
duidelijk dat de route naar de mavo de goede weg is.  
 
Voor een aantal leerlingen is dat nog niet duidelijk en 
zouden wij dus graag zien dat leerlingen die havo-
ambities/aspiraties hebben, deze opdrachten wel 
maken. Graag jullie aandacht hiervoor om dit te 
bespreken thuis! 
  

Keuzeuren C&S en keuzelint NE, EN, 
WI: 
Vanwege het handhaven van cohorten van leerlingen, 
mogen wij hen niet mengen. Vandaar dat wij deze 
uren ingezet hebben als vaste lessen in het rooster. 
Jammer, maar op dit moment de enige keuze die wij 
kunnen maken. 

 SWU en projecten: 
De komende periode zal er in de Sweelinckuren 
aandacht zijn voor twee projecten: LOB 
(loopbaanoriëntatie) en wereldburgerschap. Een 
mooie verdieping op inhoud in de ontwikkeling van 
de leerlingen. 
Tijdens de SWU uren zullen de mentoren hun 
aandacht besteden aan de leerlingen die op die dag 
op school zijn. De leerlingen die thuis werken gaan in 
dat uur aan de slag met hun planners. Er is genoeg te 
doen, dus het is geen uitslaapuurtje ;-)  
  
 

Simulise en brede ontwikkeldoelen van 
Montessori: 
Dit jaar zijn wij begonnen met een portfolio voor 
leerlingen in de montessoristroom in het programma 
Simulise.  
Wij zijn daar met kleine stapjes in begonnen. 
Leerlingen plaatsen hier werk of foto’s in van 
opdrachten waar zij trots op zijn. 
Omdat wij niet alleen de ontwikkeling van leerlingen 
op vakgebied belangrijk vinden, gaan wij in de 
komende periode met de leerlingen rubrics invullen.  
 
Dit gaan wij eerst op het gebied van zelfstandigheid 
invullen. Zowel leerlingen als de mentor schalen 
leerlingen op 4 niveaus in de rubrics (beginner, in 
ontwikkeling, gevorderd, expert). Wij onderzoeken de 
mogelijkheid om ouders hier ook bij te betrekken. 
Rond rapport 3 zullen wij aandacht hebben voor 
creativiteit en verantwoordelijkheid. Het idee is dat 
wij iedere rapportperiode een van de doelen centraal 
te stellen. Dit loopt dus volgend jaar door. 
  
 
 
 
 
 



 

 

Klankbordgroep: 
Op 2 maart hebben Maaike en ik gesproken met de 
vijf ouders van de klankbordgroep. Over het 
algemeen positief, ondanks de moeilijk periode 
waarin wij ons bevinden. 
Enkele aandachtspunten hebben wij besproken in het 
team en staan bovengenoemd ook. Op 16 maart 
spreken wij de leerlingen weer. 
  

Lessentabel: 
De afgelopen periode hebben wij in het team en in de 
klankbordgroep met de leerlingen de lessentabel 
geëvalueerd. Voor komend jaar klas 1 zijn enkele 
wijzigingen voorgesteld. Deze voorstellen liggen voor 
instemming bij de locatieraad en het 
managementteam. 
  
Hopelijk zijn jullie zo weer op de hoogte! 
  
Hartelijke groeten, namens het montessoriteam, 
Mijke 


