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Groningen, oktober 2020 
     
Beste ouder(-s)/verzorger(-s), 
 
Zo vlak voor de herfstvakantie ontvangt u de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. Een 
schooljaar dat anders dan anders begon: 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en sinds 
kort ook mondkapjes. Dat was wel even wennen, maar het is vooral heel fijn om weer 
leerlingen en de collega’s te zien en om weer “gewoon” les te geven. 
De eerste weken zijn bij de talen gebruikt voor herhaling van de lesstof van het jaar ervoor 
om zo alle leerlingen weer op hetzelfde niveau te krijgen en vandaaruit het lesprogramma te 
vervolgen. Aan de cijfers te zien is dat niet door elke leerling even goed opgepakt. Mocht dat 
voor uw kind gelden, dan is de herfstvakantie een uitgelezen kans om elke dag een uurtje 
aan deze vakken te besteden.  
Daarnaast valt het ons op dat leerlingen die thuis in quarantaine zijn, niet altijd even goed 
met hun schoolwerk bezig zijn. Op ItsLearning staat bij elk vak een studieplanner, zodat 
leerlingen thuis zelfstandig aan de slag kunnen. Wilt u een oogje in het zeil houden?   
Op ItsLearning staan bij het vak Frans leertips van de lesmethode voor het leren van 
woordjes.  
U hebt inmiddels een mail ontvangen dat de onderbouwklassen in week 44 (de week van 26 
oktober) niet op school worden verwacht. 
 
Lessentabel 
Niet alle vakken worden in elke periode gegeven. Hieronder een overzicht van de periodes 
waarin een bepaald vak niet wordt gegeven. 
 
Periode 3  Frans en geschiedenis 
Periode 4 biologie 

 
Faalangstreductietraining (FRT)                                                                                  
De wet verplicht elke school om minstens één keer per jaar te onderzoeken hoe het is 
gesteld met de veiligheidsbeleving en het welbevinden  van leerlingen. In dat kader hebben 
alle leerlingen van klas 2 recent de digitale vragenlijst SAQI gemaakt. Leerlingen die hierbij 
laag scoren op “zelfvertrouwen bij proefwerken” zullen worden aangemeld voor een 
intakegesprek voor de FRT. Dit houdt niet direct in dat de leerlingen deze cursus ook echt 
moeten volgen, maar wel dat het goed is om dat te onderzoeken. Als dit voor uw kind van 
toepassing is, krijgt u hierover nader bericht van Marieke Hazelhoff, onze 
ondersteuningscoördinator.  
Toetsrooster                                                                                                                          
De gecoördineerde toetsen staan in het toetsrooster op de site (onder leerlingen). Aan het 
begin van elke periode wordt dit overzicht geüpdatet met de dag en het uur waarop de 
toetsen worden afgenomen.                                                                                                   
Van leerlingen wordt verwacht dat zij altijd een aantal toetsblaadjes bij zich hebben, omdat er 
ook wel eens een onverwacht so wordt afgenomen. Een proefwerkblok kan worden 
aangeschaft bij de mediatheek. Tip: plak achterin de agenda een envelop en stop daar een 



aantal opgevouwen toetsblaadjes in.                                                                                     
Het klassentoetsboek is al in gebruik genomen, zodat voor leerlingen (en docenten) duidelijk 
is wat de belasting per week is.  

 
Rapportvergaderingen en docentenspreekuur 
In week 48 zijn de rapportvergaderingen. Wij bespreken dan in aanwezigheid van alle 
lesgevende docenten de leerlingen van elke klas. De term “rapportvergaderingen” is eigenlijk 
niet juist: er volgt op dat moment geen (kerst-)rapport. Leerlingen krijgen jaarlijks twee 
rapporten mee naar huis: voor de voorjaarsvakantie en voor de zomervakantie. 
Op dinsdag 8 december is het docentenspreekuur. Dé gelegenheid om een aantal docenten  
te spreken van wie uw kind les krijgt. Wij juichen het toe dat uw kind bij zo’n gesprek 
aanwezig is. Gezien de ontwikkelingen rondom het Corona-virus is de kans groot dat dit 
online zal gebeuren. Nadere informatie volgt.  
 
Gespreide pauzes 
Om drukte in de kantines en hallen te beperken wordt deze week geëxperimenteerd met 
gespreide pauzes. De onderbouw houdt de bekende pauzetijden (na het 2e en na het 4e uur). 
De bovenbouw krijgt na het 3e en na het 5e uur pauze. De eerste indrukken zijn positief: er is 
meer ruimte in de kantines en hallen.  
 
Huiswerkklas 
Vindt u het een rustig idee als uw kind na de lessen op school huiswerk maakt? Er is nog 
voldoende ruimte bij de huiswerkklas. Deze is op maandag, dinsdag en donderdag van 
14.50 uur tot 16.40 uur. Meer informatie kunt u vinden op de site, onder de knop HK. 
 
Marktplaats bijles 
Op Its Learning is een vak aangemaakt “Marktplaats bijles”. Daar vindt u een overzicht van 
bovenbouwleerlingen die bijles geven in een bepaald vak. Mocht uw kind vastlopen in een 
vak, dan vindt u daar vast een geschikt iemand. Met de inlogcode voor Its Learning van uw 
kind kunt u hier terecht.  
 
Magister/Zermelo 
Twee systemen waar je je rooster kunt checken: dat zorgt soms voor verwarring. Zeker als 
de systemen niet hetzelfde melden. In dat geval geldt: Zermelo is leidend: dat is het 
programma waarin het roosterbureau dagelijks eventuele wijzigingen verwerkt.  
 
Inhaaltoetsen                                                                                                                          
Als een leerling een toets heeft gemist, bijvoorbeeld door ziekte, dan kan die worden 
ingehaald op vrijdagmiddag het 6e uur in lokaal T20/21. De docent spreekt dit met de leerling 
af. Vanaf periode 2 is dit op het 7e uur.  
 
Belangrijke data op een rij  
datum activiteit 
2 november start periode 2 
8 december docentenspreekuur  
18 december t/m 3 januari kerstvakantie 
18 januari  start periode 3 

 
Tot zover de mededelingen van onze kant. Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact 
op met de mentor of met ondergetekende.   
 
Hartelijke groet, 
 
Caroline Coppes, Onderbouwondersteuner (c.coppes.praedinius@o2g2.nl) 


