Amsterdam, 16 november 2021
Betreft: Richtlijnen Covid en ondersteuning leerlingen
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Afgelopen vrijdag zijn er tijdens de persconferentie een aantal “nieuwe” maatregelen bekend
gemaakt wegens het toenemend aantal positieve besmettingen. De scholen zijn tijdens de persconferentie verder nauwelijks genoemd. Wij zijn blij zijn dat het onderwijs door kan blijven gaan,
maar begrijpen de zorgen over de veiligheid onder ons personeel, de leerlingen en ouders. Daarnaast
bestaan er terechte zorgen over het soms hoge verzuim van zowel leerlingen als docenten. Het is
herfst en onze collega’s moeten zich laten testen bij de GGD als zij verkoudheidsklachten hebben.
Daarnaast zijn er helaas collega’s positief getest en mogen dan niet werken. We roeien steeds met de
riemen die we hebben en doen ons best om uitval te beperken waar mogelijk is, maar u zult gemerkt
hebben dat dit niet altijd mogelijk is. We vragen hiervoor om uw begrip.
Een belangrijke maatregel die wel benoemd is en die directe invloed heeft op het onderwijs buiten
de deur is de maatregel: “testen voor toegang”. Bij buitenschoolse activiteiten, zoals een museumbezoek, kan het zijn dat er om een QR-code wordt gevraagd. Dit verschilt per activiteit en u zult
daarover steeds geïnformeerd worden. Wij vragen u dit thuis met uw zoon/ dochter te bespreken.
De gevolgen van de afgelopen jaren corona-onderwijs zien wij terug op school. Daarom zijn wij druk
bezig geweest om op verschillende terreinen extra begeleiding op te zetten voor de leerlingen.
Hieronder leest u daar meer over. We denken dat we met deze interventies de komende tijd de
leerlingen kunnen ondersteunen. In de loop van het schooljaar houden wij u op de hoogte van
nieuwe ontwikkelingen op dit vlak.
Programma Numo
Numo is een adaptief programma voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen. Numo
vindt uit wat de leerling beheerst en voor welke onderwerpen hij oefenmateriaal nodig heeft. Iedere
leerling krijgt een persoonlijk programma, om zelfstandig aan te werken, met duidelijke uitleg,
zinnige feedback en oefenmateriaal op maat. In de onderbouw werken de leerlingen in de lessen van
deze vakken naast de bestaande lesmethode met Numo.
Vanaf maandag 15 november krijgen leerlingen in de onderbouw 1 ondersteuningsuur Numo. In de
bovenbouw zullen deze lessen in december starten. In dit lesuur werkt een leerling verder aan 1 van
de drie vakken of aan gerichte taken die de vakdocent in Numo heeft klaargezet. De leerlingen
kunnen ook thuis oefenen met dit programma, of in het studiecentrum.
Hier een link naar een filmpje: https://youtu.be/_Erm2ays7CELekker thuis doorwerken in Numo mag
altijd!

CITO toetsen
We hebben net in leerjaar 1 de CITO 0 toets afgenomen. Ook in leerjaar 2 en 3 gaan we toetsen afnemen om te meten waar onze leerlingen staan in hun ontwikkeling en zodoende ons onderwijs op
de behoeftes af te kunnen stemmen. We gaan dit afnemen voor de kerstvakantie. De resultaten van
de CITO delen we uiteraard met u. Deze resultaten gebruiken wij ook weer om ons onderwijs op in te
richten en af te stemmen. In maart zal er ook in leerjaar 2 en 3 de CITO worden afgenomen.
Extra mentoruur
Alle mentoren hebben dit jaar twee mentoruren gekregen. Hierdoor is er meer zicht op de leerlingen.
Zicht op hun ontwikkeling en leerproces enerzijds, zicht op hun sociale en emotionele welzijn
anderzijds. Samen met de leerlingondersteuning kijken we naar wat een leerling of een klas nodig
heeft. Zo heeft er al een faalangst reductie training op maat plaatsgevonden. Een ander voorbeeld is
de inzet van Elance in een meidengroepje waar meidenvenijn de boventoon voert
(https://www.elanceacademy.nl/).
Studiecentrum
In de onderbouw en in de bovenbouw is het studiecentrum geopend. Leerlingen kunnen vanaf het 7e
uur terecht bij een vakdocent of onderwijsassistent voor extra ondersteuning, het gebruik maken van
ICT, bijles of huiswerkklas.
We proberen met al deze acties, maar ook met goed voorbereide lessen en veel aandacht voor het
individu en de groep, steeds de juiste dingen te doen. Mocht u iets signaleren, deel dit dan vooral
met de mentor of een lid van het MT. Wij hopen van ganser harte dat wij elkaar op school kunnen
blijven ontmoeten dit schooljaar. Dat we in gesprek kunnen blijven gaan op de momenten dat het
moeilijk is, en samen kunnen vieren op de momenten dat dat kan.
Met vriendelijke groet,
Olga Onrust
Directeur

