Aan de ouder(s)/verzorger(s)
van de leerlingen van OVMZ

Zeist, 5 februari 2021
Betreft: mentoraat, toetsing en bevorderingsnormen leerjaar 1,2 en 3

Beste ouder(s)/verzorger(s),
In de persconferentie van dinsdagavond jl. hebben premier Rutte en
minister De Jonge laten weten dat het kabinet de huidige lockdown
opnieuw verlengt, met versoepelingen wat betreft het primair onderwijs
en de winkels. Voor het voortgezet onderwijs blijft de situatie helaas,
maar ook begrijpelijk, ongewijzigd.
Dit betekent voor onze school dat de huidige manier van lesgeven wordt
voortgezet. Voor alle klassen, met uitzondering van de examenklassen,
gaat het online onderwijs door zoals we dat nu gewend zijn. Dit geldt tot
(tenminste) 1 maart a.s.
Na de persconferentie van 23 februari a.s. zullen we jullie weer verder
informeren over de periode vanaf 1 maart a.s.
Omdat we ons toch een goed beeld willen vormen van de ontwikkeling
van de leerlingen en omdat we willen voorkomen dat de leerlingen,
nadat de school weer open mag, terecht komen in een overvloed aan
toetsen, hebben we het volgende besloten:
De docenten krijgen de komende periode de mogelijkheid (niet de
verplichting) om naast mogelijke online toetsen, op een andere manier
inzicht te krijgen in de voortgang van de leerlingen, zonder dat daaraan
een cijfer wordt gekoppeld. We gaan ervan uit dat op deze wijze zowel
leerlingen als docenten inzicht hebben in wat er geleerd is in periode 1
en daarmee soepel door kunnen met de nieuwe stof van periode 2.
Ouders die zich zorgen maken over de voortgang van hun kind, kunnen
uiteraard contact opnemen met de mentor.
Daarnaast denken we na over de overgangsnormen. Blijven deze in
stand, worden deze aangepast en hoe dan? Uiteraard zien wij de unieke
situatie waarin onze leerlingen hun onderwijs moeten volgen. Wij zijn
daarom bezig om de overgangsnormen te beoordelen op houdbaarheid.
In dit proces worden we geconfronteerd met steeds veranderende
omstandigheden. Wij hopen na de voorjaarsvakantie meer duidelijkheid

te hebben, waarna wij jullie verder zullen berichten over de
bevorderingsnormen.
Wij ontvangen van mentoren ook berichten over het mentale
welbevinden van hun mentorleerlingen. De mentoren zien als geen
ander dat leerlingen worstelen met de hele
coronasituatie, het missen van vrienden en vriendinnen, het
gemotiveerd blijven voor schoolwerk etc.
Daarom zullen wij in de komende weken in alle klassen het
mentormoment flexibel invullen, waarbij de mentor kan kiezen voor
klassikale lessen, het werken met kleine groepjes of individuele
gesprekken met leerlingen.
Wij hadden jullie vandaag graag een andere boodschap gebracht. De
leerlingen worden gemist op school en we zouden ze heel graag weer bij
ons willen hebben. Helaas kan dit nog niet, maar we proberen er het
beste van te maken.
Ik wens iedereen de komende weken weer veel succes en sterkte in
deze bijzondere periode. Blijf gezond en let op elkaar!
Met hartelijke groet, mede namens het team OVMZ,
Naima Rahmouni
a.i. directeur OVMZ

