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Inleiding
In deze nieuwsflits een overzicht van de afgelopen week en een vooruitblik op de komende
weken. Het is duidelijk dat we nog enkele weken door mogen gaan met afstandsonderwijs.
Het bestuur van NUOVO heeft daarover eerder deze week al een brief gestuurd.
Afronden schoolexamens
Vanaf 6 april gaan we verder met het afronden van de schoolexamens in H5 en V6. De
leerlingen en ouders zijn hierover deze week geïnformeerd. We wachten nog op informatie
over de definitieve zak-slaagregeling en de herkansingsregeling. We hopen dat die informatie
snel geleverd wordt door het ministerie.
Schoolgebouw
Het schoolgebouw zal de komende week open zijn tussen 8.00 en 16.30 uur. Het is alleen
toegankelijk voor de examenleerlingen om onderdelen van het SE af te ronden. We houden
ons hierbij aan de richtlijnen van het RIVM.
Leerlingen en ouders die gebruik willen maken van de regeling voor werknemers in vitale
beroepen verzoeken we contact op te nemen met de teamleider van uw zoon of dochter. Dat
geldt ook voor leerlingen die vanwege een bijzondere thuissituatie op school willen werken.
Examentrainingen
Het OLZ had samen met Lyceo een aanbod voor examentrainingen. Die trainingen gaan nu
niet door. Er zijn met Lyceo afspraken gemaakt zodat ouders hun geld terug krijgen. De
betrokken ouders worden hierover nader geïnformeerd.
Afstandsonderwijs
Bij het geven van afstandsonderwijs zijn twee ondersteunende systemen belangrijk: Magister
en MS Teams. In Magister staan de opdrachten en staat de planning. We hebben docenten
gevraagd de planning per les in het rooster van Magister te zetten. Dat geeft in deze situatie
leerlingen het meeste steun en overzicht. Magister gebruiken we ook voor het inleveren van
opdrachten.
MS Teams gebruiken we om online lessen te geven. Voor veel vakken geldt dat er vanaf 6
april minstens één online les per week gegeven wordt. Dat doen we per klas en niet meer per
leerlaag om docenten beter in contact te laten komen met leerlingen.
Het is belangrijk dat leerlingen serieus aan het werk blijven om geen achterstanden op te
lopen. Docenten en mentoren zullen hen daarvoor motiveren en stimuleren. Van de andere
kant realiseren we ons ook dat deze manier van werken voor alle leerlingen nieuw is en dat te

veel druk leggen ook averechts kan werken. Het is dus zoeken naar een goede balans. Daarbij
spelen school, leerling en ouders ieder hun eigen rol. Wat in deze situatie hetzelfde blijft is
dat de mentor eerste aanspreekpunt is voor leerlingen en ouders bij vragen en problemen. De
mentoren zullen in online mentoruren hieraan ook aandacht besteden.

Toetsweek 3 voor H4-V4-V5
In deze week was TW3 voor H4, V4 en V5 gepland. Die is natuurlijk niet doorgegaan en
zullen we ook niet inhalen als de leerlingen na de meivakantie (of later) weer naar school
mogen. De voortgangstoetsen worden vervangen door formatieve toetsen of opdrachten, die
op afstand kunnen worden afgenomen. We zijn in overleg met de secties een plan aan het
maken voor de SE onderdelen die in deze toetsweek gepland waren. Het kan zijn dat die SE
onderdelen op een andere manier of op een later tijdstip afgenomen worden. Het zou ook
kunnen dat we aanpassingen moeten maken op het PTA. Als hier meer duidelijkheid over is
zullen we leerlingen en ouders daarover informeren.

Leerling enquêtes docenten
In deze weken ronden we de beoordelingen van de nieuwe docenten af. Daarbij is het een
goede gewoonte leerling enquêtes te betrekken. Die enquêtes worden de komende week
uitgezet en naar de leerlingen gemaild, per betrokken docent in twee klassen. We vragen
leerlingen die enquêtes deze week meteen in te vullen en we vragen ouders daarop toe te zien.
Het invullen kost slechts enkele minuten en het is voor de school en voor de docenten
belangrijk goede feedback van leerlingen te krijgen.
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