Burggravenlaan

Plan van Aanpak
Week 06

Schooljaar 2020-2021

Centraal schriftelijk eindexamen
Vandaag heeft de minister bekend gemaakt dat de examens doorgaan. We zijn blij dat er nu een einde gekomen is aan een periode van onzekerheid. We gaan er natuurlijk alles aan doen om leerlingen recht te
doen en goed voor te bereiden op het examen in deze bijzondere periode.
Omdat de inkt van de regeling nog nat is hebben we nog niet kunnen kijken wat de consequenties zijn
voor de planning en organisatie. We komen daar zo spoedig mogelijk op terug maar dat kost wat tijd.

Meer examenleerlingen welkom voor fysiek onderwijs
Op dit moment hebben we voldoende capaciteit om meer examenleerlingen fysiek onderwijs te geven. We
gaan dus opschalen en nodigen meer leerlingen uit om naar school te komen, dan wel zich in te schrijven.

Heropening scholen
Langzaamaan circuleren er ook meer berichten rond de (gedeeltelijke) heropening van scholen. Vooralsnog
hebben we nog geen concrete info. We gaan er vooralsnog vanuit de bij heropening leerlingen in kleine
groepen weer op school komen en er nog een groot aantal lessen online zullen worden gegeven. We bereiden ons op meerdere scenario’s voor. Zodra er meer bekend is, vindt er overleg met de DMR plaats over de
uitvoering.

Enquetes en onderzoek naar online onderwijs in de leerjaren 2, 4 en 5
Op dit moment hebben we een aantal vragenlijsten uitstaan bij leerlingen om de kwaliteit en de tevredenheid rond de online lessen in kaart te brengen. Over de uitkomsten gaan we met leerlingen in gesprek om
ons online-onderwijs te verbeteren.
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Examentraining
Op zaterdag 13 en zondag 14 maart organiseren we een examentraining voor onze examenkandidaten.
Deze training wordt verzorgd door Lyceo. De examenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) hebben inmiddels een brief met alle informatie ontvangen.
Het aanmelden voor deze training kan tot zondag 14 februari 23.59 uur De leerlingen horen voor de voorjaarsvakantie of ze de examentraining kunnen volgen.

CJG webinar
Als je gaat scheiden, dan komt er een moment dat je het aan je kind(eren) moet vertellen. Veel ouders zien
hier tegenop.
Het is dan ook een ingewikkeld gesprek. Want hoe vertel je het de kinderen? Wat is het beste moment?
Welke vragen zullen de kinderen hebben?
Tijdens deze webinar gaan we in op deze vragen. Je krijgt handvatten om het gesprek samen voor te bereiden en je krijgt inzicht in welke vragen je kinderen kunnen hebben. Ook is er aandacht voor de periode na het gesprek met je kind(eren). Kortom, alles komt aan bod waardoor jullie op een goede manier
aan de kinderen kunnen vertellen dat jullie gaan scheiden.
Deze avond wordt verzorgd door Roosmarijn Groenendijk, scheidingsspecialist en mediator en Lianne
Jongsma, pedagogisch adviseur van het Centrum voor Jeugd en Gezin
Meld je aan voor ons gratis webinar!
Datum:
Tijd:

Woensdag 10 maart 2021
20.00 – 21.30 uur

Kosten:

Geen

Aanmelden: www.cjgcursus.nl of via deze link
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Agenda
ma 15 feb

•insturen definitieve profiel
keuze 2M, 3H en 3V door
leerlingen

di 16 feb

•

wo 17 feb

•herkansing fysieke toetsen
4M, 4H, 5H, 5V, 6V

Voorjaarsvakantie
Van maandag 22 t/m vrijdag 26 februari is het Bonaventuracollege Burggravenlaan gesloten vanwege de

•fysieke lessen v.a. 12.40 uur
do 18 feb

•deadline definitieve profielkeuze 2M, 3H, 3V

vr 19 feb

•definitieve profielkeuze 2M,
3H en 3V beschikbaar voor
goedkeuring door ouders

………………………………………………………………..
ma 1 mrt

•huiswerkvrij
•uiterste deadline doorgeven
profielkeuze 2M, 3H en 3V
door leerlingen

di 2 mrt

•

wo 3 mrt

•online PWS presentaties
5H 6V

do 4 mrt

•lesvrij; zelfstudiedag voor
leerlingen
•uiterste deadline goedkeuren definitieve profielkeuze
2M, 3H en 3V door ouders

vr 5 mrt

•

……………………………………………………………………………………….

De agenda is een levend document en
kan aangepast worden. Controleer altijd
of u de juiste versie gebruikt.

Bevestigde corona besmettingen
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