Burggravenlaan

Plan van Aanpak
Week 11

Schooljaar 2020-2021

Van de schoolleiding
Wat betreft besmettingen hebben we een week achter de rug zonder besmettingen. Dat betekent
dat we met elkaar deze week succesvol zijn. De eerste medewerkers van de school hebben deze
week gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in de ochtend snel een test te doen op Corona en
konden daardoor op school komen. We zien dat leerlingen, zonder uitzondering, graag op school
zijn. Op dit moment benutten we de capaciteit optimaal.
Misschien goed om nog eens de afwegingen die we gemaakt hebben op een rij te zetten;
• We hebben de leerlingen in verschillende groepen onderverdeeld. Dat doen we om in geval
van besmettingen te voorkomen dat hele klassen of leerjaren naar huis moeten.
•

We kiezen ervoor om voor alle leerlingen de school 2 tot 3 dagen open te houden.

•

In de onderbouw hebben we koppels van leerlingen die dichter op elkaar kunnen zitten.

• Leerlingstromen van de verschillende groepen zijn zoveel als mogelijk gescheiden. Zowel door
de week als op de dag zelf.
• We hebben een kleine groep van leerlingen die de hele week op school is. Die draaien mee
met zowel de A- als de B-groepen. Daarmee lopen we een beperkt risico.
• Met de examentrainingen in het weekend is dit ook het geval, er is dan echter meer ruimte
voor leerlingen om afstand te houden.
Ook in de toetsweken hanteren we dit regime. Soms zitten A- en B-groepen bij elkaar, maar dat is
dan in een grote ruimte, bv de gymzaal.
Wat we dus te allen tijde proberen te voorkomen is dat we een complete groep leerlingen hebben
die besmet kan raken met als gevolg dat de uitvoering van het centraal examen, of de schoolexamens in gevaar komt.
Na maandag gaan we met elkaar de toetsweken in. We wensen natuurlijk alle leerlingen veel succes. Begin volgende week zullen we apart communiceren over onder welke voorwaarden we extra
herkansingsmogelijkheden aanbieden en welke procedures daarvoor gelden. In april komen we
met informatie over hoe we de overgangsnormen zullen hanteren. We wijzigen in principe onze
meetlat niet (de meetlat zijn de overgangsnormen) omdat we daarmee onze resultaten kunnen
blijven vergelijken met andere jaren. Maar we gaan natuurlijk wel kijken op welke wijze we recht
kunnen doen aan de leerlingen in dit bijzondere jaar.

1

Van de schoolleiding
Voor examenleerlingen volgt nog apart informatie over wanneer en op welke wijze zij hun keuze
voor de tijdvakken kenbaar kunnen maken en hoe we administratief ervoor zorgen dat ouders bij
minderjarigen akkoord gaan met die keuze. Ook dit is een werkwijze die vanwege de mogelijkheid
tot spreiding van het examen aangepast is.
Als we kijken naar de periode na de toetsweek dan starten we vanaf 6 april met elke dag een
leeskwartier waarin de hele school leest. We nemen daarmee een aanloop naar volgend jaar
waarin we lezen een meer zichtbare plek willen geven in het onderwijsprogramma en in het rooster. Dat zegt dan ook iets over de tijd van het jaar. De komende periode staat in het teken van;
•

Het continueren en verbeteren van ons hybride onderwijs

•

Een goede voorbereiding van het examen voor leerlingen
Het in de steigers zetten van het nieuwe schooljaar

Over het eerste punt wat betreft verbeteren van ons hybride onderwijs. Op dit moment volgen we
intensief met elkaar de kwaliteit van de lessen om deze te verhogen. Naast een goede
voorbereiding en uitvoering kijken we daarbij ook naar de techniek. Een van de zaken die we nu
proberen te verbeteren is de verstaanbaarheid in de les. Niet alleen die van docenten maar ook
die van leerlingen. Op deze wijze kunnen leerlingen dan thuis en op school elkaar verstaan en benaderen we mogelijk meer de normale situatie zoals we die allemaal kennen.

Rooster inhalen fysieke toetsen van TW.3
Examenleerlingen:
Groep

lokaal

duur

dag

datum

tijd

B4M

B020

120

do

1-4-2021

11:30-13:30

B4M

B020

120

do

1-4-2021

14:00-16:00

B4M

B020

120

vr

2-4-2021

11:30-13:30

B5H / B6V

AULA

120

do

1-4-2021

14:00-16:00

B5H / B6V

B008/B009

120

vr

2-4-2021

09:00-11:00

B5H / B6V

B008/B009

120

vr

2-4-2021

11:30-13:30

B5H / B6V

B009

120

vr

2-4-2021

14:00-16:00

Overige leerlingen:
Bij voorkeur op de reguliere woensdag en vrijdag in B009. Dit kan al direct na de toetsweek. In de
periode van 12-4 t/m 23-4 elke dag in B009. In die periode kunnen leerlingen dagelijks tijdens het
7e en 8e uur toetsen inhalen. Er kunnen steeds 11 leerlingen in dit lokaal terecht.
Inhalen gaat voor lessen, het kan dus voorkomen dat een leerling een les mist, omdat hij een toets
moet inhalen.
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Merci
Afgelopen week hebben alle omwonenden van het Bona een doos Merci en een brief met de vol-

gende tekst gekregen:
“Beste omwonenden,
Zoals u wellicht gemerkt heeft, zijn de middelbare scholen weer begonnen. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee!
De afgelopen maanden hebben wij alleen onze examenleerlingen mogen ontvangen en nu mogen ook de overige leerlingen weer naar
school. We werken met een wisselend rooster en de pauzes voor de onder- en bovenbouw groepen zijn gescheiden. Dit betekent dat er
minder leerlingen buiten zijn tijdens de pauzes, maar wel meer verspreid over de dag.
Voor u als bewoner zal het weer drukker worden in de wijk. Dit zal weer wennen zijn aan meer auto’s, fietsen, personeelsleden en leerlingen. Wij hopen op uw begrip.
Vorige week hebben wij onze leerlingen getrakteerd, nu trakteren wij de buurt. “

Van diverse omwonenden ontvingen wij leuke reacties, zoals deze mailtjes;
Beste Bonamedewerkers,
Wij feliciteren u en de leerlingen met de verruimde mogelijkheden. Het blijft wel puzzelen om de
lesprogramma's rond te krijgen. Dat ervaren onze kleinkinderen ook. U verdient respect voor al het
werk.

Wij zijn verrast met uw traktatie. Hartelijk dank.
Van de leerlingen etc. hebben we weinig last; het maakt de buurt ook levendig. Mocht het eens het
geval zijn, dan doen we maar een greep in de doos. Als die daardoor snel leeg raakt, dan melden
we ons wel weer.
We wensen het Bona en de bewoners een succesvolle afronding van dit schooljaar. We gaan er
maar van uit, dat u in september "gewoon" kunt draaien.
Vriendelijke groet,
J.

Goede middag medewerkers Bona,
Wat een ontzettend attente verrassing vonden wij vanmiddag in onze brievenbus. Hartelijk dank. Zo aardig. Wij
waren aangenaam verrast.
We zijn ook zo blij voor de leerlingen dat zij weer naar school kunnen en hopen daarbij het afgelopen jaar hen
niet al te veel leed heeft berokkend.

Ook wij hebben hen gemist want reuring in de straat vinden wij toch veel leuker dan lege ramen voor onze
neus, Afgezien van de rommel op straat zo nu en dan, dat dan weer wel. Maar samen maken we er wat van.
Tot slot....we genieten weer van het vroege ritueel aan het hek...” goede morgen” “ goede morgen” het hartelijk
welkom door de conciërge.
Op naar het einde van tante Corona en een mooie toekomst voor de jeugd.
Met een hartelijke groet,
Anne Marie en Willem
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Zojuist ontvingen wij een enorme doos Merci van jullie, wat een leuk en sympathiek gebaar. Heel
hartelijk dank daarvoor. Wij zijn alleen maar blij dat er nu weer meer roering is rond de school en
dat de kinderen weer naar school mogen.
Nogmaals heel erg dank voor dit leuke initiatief.
Met vriendelijke groeten, Jan en Toos

L.s.,
Hartelijk dank voor de doos Merci, die ik tot mijn grote verrassing in mijn brievenbus aantrof. Wat een ontzettend aardig gebaar. Nogmaals mijn dank.
Met vriendelijke groeten,
Els

en we ontvingen ook leuke kaartjes;
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Verzuim codes
Voor het melden van verzuim in Magister gebruiken we diverse codes. Ter verduidelijking noemen wij hieronder enkele codes en de uitleg hiervan.
Code en tekst in Magister
A1 ziek
A2 ziek, maar weer beter ge-

Uitleg code
Een leerling is ziek gemeld.
Is tot dec. 2020 gebruikt, daarna niet meer.

A6 ziek naar huis

De leerling heeft zich in lokaal 009 afgemeld en

A8 te laat
A9 persoonlijke omstandighe-

Leerling is te laat in de online les / in de klas.
Wordt gebruikt wanneer B1 en B3 niet van toe-

B1 verlof

Voor het meeste verlof moet 8 weken vooraf aangevraagd worden. Het formulier is op de site te
vinden of u kunt hiervoor navragen bij de ver-

B2 onbekend, ingehaald

B4 of B5 wordt aangepast naar B2, wanneer een

B3 Overig geoorloofd

Wordt gebruikt voor geoorloofde activiteiten die
vaak met school te maken hebben (excursies /
LOB).
Leerling is niet in de les en van ouder(s)/
verzorger(s) is nog geen verklaring ontvangen.
A8 wordt aangepast naar B6 wanneer een leerling
is komen melden bij de conciërges of een lesuur
in B009 ingehaald heeft.
Leerling heeft een geldige reden om te laat te ko-

B5 onbekend
B6 afwezig, reden bekend
B7 te laat met reden
PR Presentie
BV Boeken/Spullen vergeten
HV Huiswerk vergeten
B8 Uit de les verwijderd
C1 Geschorst

Leerling is (op tijd) in de les
Leerling heeft niet de juiste / alle spullen mee.
Leerling heeft huiswerk niet gemaakt.
Docent heeft een leerling uit de les gestuurd.
Leerling kan intern geschorst zijn, waarbij deze
niet in de les aanwezig is en wel op school. Of de
leerling mag helemaal niet op school komen, dan

ZC Ziek
AC afwezig

Leerling is positief getest.
Leerling is in quarantaine en volgt online lessen.
‘Afwezig’ betekent in dit geval afwezig in de fysieke les.
Op de app staat er AB, op een pc of laptop AC.

Bij vragen of meer uitleg over het gebruik van de codes, verzoeken wij u een mail te sturen naar
verzuimbu@bonaventuracollege.nl

5

Agenda
ma 22 mrt

•verkort rooster

di 23 mrt

•start toetsweek 3 (t/m 2 apr)

wo 24 mrt

•toetsweek 3

do 25 mrt

•toetsweek 3

vr 26 mrt

•toetsweek 3

Examens 2021

De DMR van het Bona tipte ons over deze site, waarop je
alle informatie kan vinden om je voor te bereiden op het
examen, o.a. door het oefenen met oude examens.
https://www.lerenvoorhetexamen.nl/
Doe er je voordeel mee!

………………………………………………………………………
ma 29 mrt

•toetsweek 3

di 30 mrt

•toetsweek 3

wo 31 mrt

•toetsweek 3

do 1 apr

•toetsweek 3

vr 2 apr

•toetsweek 3

Corona besmettingen melden
Een bevestigde besmetting moet door ouder(s)/

……………………………………………………………………….
ma. 5 apr

•Tweede Paasdag
(geen lessen, ook niet

online)
di 6 apr

verzorger(s) altijd en uitsluitend worden doorgegeven
via een mail aan verzuimbu@bonaventuracollege.nl.
Na ontvangst van dit bericht starten wij onze procedure. Het
sturen van appjes, ingesproken berichten en/of andere vormen van communicatie aan overige medewerkers binnen
onze organisatie kan deze procedure onnodig vertragen. Wij

vertrouwen op uw medewerking.

•

Bevestigde corona besmettingen
wo 7 apr

•bezoek Inspectie

do 8 apr

•evt. uitloop bezoek Inspectie

vr 9 apr

•deadline aanvragen
herkansingen TW.3

za 10 apr

•examentraining 4M 5H 6V

zo 11 apr

•examentraining 4M 5H 6V

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

klas

week 8

week 9

week 10

week 11

1

0

0

2

0

2

0

0

1

0

3

0

0

0

0

4

0

0

0

0

5

1

1

0

0

6

0

0

0

0

totaal

1

1

3

0
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