Burggravenlaan

Plan van Aanpak
Week 14

Schooljaar 2020-2021

SCHOOLLEIDING
De derde toetsweek inmiddels afgerond. Deze week start een nieuw rooster. Dat rooster kent lestijden van
50 minuten voor zowel de fysieke les als het online gedeelte. Nieuw is dat we het leeskwartier invoeren. Dit
is de opmaat naar een intensivering van het leesonderwijs op de Burggravenlaan. De interventie bestaat
eruit dat iedereen, dus ook medewerkers aan het lezen is. Het lezen valt samen met een bredere aanpak op
taalonderwijs die we ontwikkelen op de vestiging.
Speakerphones
De komende weken plaatsen we in alle lesruimtes speakerphones. Daarmee kunnen leerlingen thuis het
gesprek in de klas goed volgen en andersom. Deze week zullen de eerste devices worden gebruikt in de les.
Externe locaties
Het centraal examen voor de HAVO en VWO leerlingen vindt extern plaats op sportlocatie de Zijl. De
MAVO leerlingen doen hun examen in de gymzalen. Verder maken we voor herkansingen de komende tijd
gebruik van een locatie aan de Haagse Schouwburg. Het ECC. Op deze wijze kunnen we Coronaproof het
examen organiseren en de continuïteit van het andere onderwijs garanderen. Inzake de herkansingen en
extra herkansingen voor examenleerlingen zijn de leerlingen inmiddels geïnformeerd.
Extra aanbod voor examenleerlingen
Uit een inventarisatie onder leerlingen blijkt dat er een groep is van rond de 60 examenleerlingen die het
op prijs stelt om de online lessen niet thuis, maar op locatie te volgen. We kijken volgende week waar we
dit organiseren. Eerder al waren er examentrainingen in het weekend. Het weekend na Pasen gebeurt dit
nogmaals voor een aantal vakken. De inschrijving daarvoor is inmiddels gesloten.
Nationaal programma onderwijs
Via onderstaande link kunt u informatie vinden vanuit de rijksoverheid met betrekking tot Nationaal Programma. Wij zijn intern druk met het voorbereiden van een aanpak voor de komende schooljaren. Voor de
korte termijn heeft dit consequenties voor de wijze waarop we met u en de leerlingen het gesprek gaan
voeren over de doorstroming en advisering. Nog voor de meivakantie zullen we u over een aantal stappen
die we nemen informeren.
Nationaal Programma Onderwijs | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
Besmettingen
Het aantal besmettingen blijft vooralsnog laag. Laten we kijken of we dit met elkaar kunnen volhouden.
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CENTRALE EXAMENS 2021
Onze examenleerlingen in 4M, 5H en 6V hebben via Magister deze brief ontvangen:

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en beste leerlingen,
Op 24 maart jl. hebben wij een brief gestuurd met onderwerp “controle door examenkandidaten” m.b.t. het
controleren van de officiële naam en cijfers in Magister. In deze brief staat informatie over de tijdvakkeuze en
de akkoordverklaring.
Ouders en leerlingen zijn op de hoogte van de verschillende aanpassingen betreffende het Centraal Examen.
Om dit nogmaals na te kunnen lezen verwijs ik jullie naar www.mijneindexamen.nl en www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2021.
Tijdvakkeuze
Examenkandidaten hebben de keuze om het Centraal Examen te spreiden over tijdvak 1 en tijdvak 2. Daarnaast
is er dit examenjaar een 3e tijdvak bijgekomen voor herkansingen.
In tijdvak 2 is er ook een mogelijkheid voor herkansingen. Hiervoor is gekozen om eventuele problemen bij
ziekte of quarantaine te kunnen ondervangen en, mocht dat nodig zijn, om meer voorbereidingstijd te creëren.
Vanuit school komt het advies om zoveel examens als mogelijk te doen in het 1e tijdvak. Hiermee wordt het
risico verlaagd indien bij ziekte of quarantaine examens niet meer afgenomen kunnen worden binnen genoemde drie tijdvakken.
Vanaf 31 maart a.s. zal er in de Magister-app de mogelijkheid komen om te kiezen in welk tijdvak je welk examen wilt doen. Deze keuze dient uiterlijk zondag 18 april a.s. ingevoerd te zijn. In de bijgevoegde bijlage staat
de instructie.
Akkoordverklaring
Zoals al eerder vermeld in de brief van 24 maart, moet elke leerling een Akkoordverklaring ondertekenen
(mocht je minderjarig zijn dient ook een ouder/verzorger te ondertekenen). Alleen met een ondertekende Akkoordverklaring kan de school de gegevens uitwisselen met DUO.
Met het ondertekenen teken je voor de correctheid van de volgende zaken:
•
•
•
•
•

Tijdvakkeuze (aanvulling t.o.v. brief 24 maart)
Volledige officiële naam
Geboortedatum (aanvulling t.o.v. brief 24 maart)
Geboorteplaats (aanvulling t.o.v. brief 24 maart)
Cijfers zoals verwerkt in Magister
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CENTRALE EXAMENS 2021

Inleveren
Op maandag 19 april a.s. krijgen jullie per mail je Akkoordverklaring inclusief cijferlijst en tijdvakkeuze gestuurd. Deze dient uiterlijk woensdag 21 april 17.00 uur ondertekend ingeleverd te zijn op de administratie.
Eventueel is er -uitsluitend op afspraak- op de administratie een geprint exemplaar te verkrijgen mocht er
thuis niet de mogelijkheid zijn om te printen. In verband met de Corona maatregelen is ons verzoek hier
geen gebruik van te maken mocht dit niet noodzakelijk zijn.
Mocht blijken dat er na 18 april een wijziging in tijdvakkeuze moet komen dient hiervoor via e-mail contact
opgenomen te worden met de examensecretaris. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om tot en met 23
april een aanpassing te doen.
Normaal gesproken is het Centraal Examen een flinke uitdaging voor alle betrokkenen en de huidige maatregelen doen daar een schepje bovenop. De komende tijd zal er meer informatie verstrekt worden hierover.
Mochten jullie nog vragen hebben verzoek ik jullie dit op te nemen met je mentor. Ook verwijs ik jullie naar
bovenstaande websites voor meer informatie.
Succes in de komende periode!
Wij vertrouwen erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,

Marc Stronkhorst
Examensecretaris
m.stronkhorst@bonaventuracollege.nl

ROOSTER T/M WEEK 19
Week

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

14

A

B

B

A

15

Tweede Paasdag
(geen lessen)
B

B

A

A

B

16

A

A

B

B

A

17

meivakantie

meivakantie

meivakantie

meivakantie

meivakantie

18

meivakantie

meivakantie

meivakantie

meivakantie

Meivakantie

19

B

B

A

Hemelvaart
(geen lessen)

Hemelvaart
(geen lessen)
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AGENDA
ma. 5 apr

•Tweede Paasdag
(geen lessen, ook niet
online)

di 6 apr

•

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

……………………………………………………………………….
ma 12 apr

•7e-8e uur: inhalen TW.3
(behalve examenklassen)

di 13 apr

•7e-8e uur: inhalen TW.3
(behalve examenklassen)

wo 14 apr

•7e-8e uur: inhalen TW.3
(behalve examenklassen)

do 15 apr

•7e-8e uur: inhalen TW.3
(behalve examenklassen)

vr 16 apr

•7e-8e uur: inhalen TW.3
(behalve examenklassen)

VRIJWILLIGER TECHNIEK GEZOCHT
Voor onze vestiging aan de Burggravenlaan zijn we op zoek
naar een enthousiaste, actieve vrijwilliger die meehelpt met
technische ondersteuning tijdens bijvoorbeeld de musical,
dansuitvoeringen, ouderavonden ect.
M/V/X
leeftijd: niet belangrijk
overdag, ‘s avonds en in de weekenden beschikbaar
(uiteraard in overleg)
affiniteit en/of ervaring met techniek (licht/geluid/
computer/beamer enz.)

•
•
•
•

Interesse? Stuur een berichtje naar
burggravenlaan@bonaventuracollege.nl
o.v.v. “vrijwilliger techniek”.

HERKANSINGEN
Leerlingen uit de bovenbouw hebben per mail info gekregen
over de aanstaande herkansingen. Hierin worden data, tijdstippen en locaties besproken. Tevens bevind de link voor
inschrijven in deze mail.
Vanwege de verschillende maatregelen hebben wij met een
aantal leerlagen uit moeten wijken naar externe locaties zodat wij “Corona proof” de herkansingen af kunnen nemen.

……………………………………………………………………….

BEVESTIGDE CORONABESMETTINGEN

ma 19 apr

•7e-8e uur: inhalen TW.3
(behalve examenklassen)

di 20 apr

•7e-8e uur: inhalen TW.3
(behalve examenklassen)

wo 21 apr

•17.00: Akkoordverklaring
4M, 5H en 6V retour

klas

•7e-8e uur: inhalen TW.3
(behalve examenklassen)
do 22 apr

•7e-8e uur: inhalen TW.3
(behalve examenklassen)

vr 23 apr

•7e-8e uur: laatste dag
inhalen TW.3 (behalve
examenklassen)

……………………………………………………………………….
ma 25 apr t/m vr 7 mei: meivakantie

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