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Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),
Dinsdagavond is door premier Rutte afgekondigd dat voor het voortgezet onderwijs de huidige
maatregelen worden verlengd tot en met dinsdag 9 februari. Dit betekent dat de leerlingen van
leerjaar 1 t/m 3 ook de komende weken online les krijgen. Dit heeft onder andere gevolgen voor
de planning van de toetsweek, waarover we u graag informeren.
Toetsweek 3 mavo
De toetsweek voor de leerlingen van 3 mavo gaat door, alleen in aangepaste vorm. Leerlingen uit
het voorexamenjaar mogen op school komen voor het maken van PTA-toetsen, maar niet voor
andere toetsen. Dat betekent dat de toetsweek alleen zal bestaan uit de toetsen die meetellen voor
het schoolexamen (de PTA’s). De aangepaste planning wordt voor de leerlingen in Magister gezet,
zodat ze daar kunnen zien welke toets op welke dag afgenomen wordt.
Toetsweek 3 havo en vwo
De toetsweek voor de leerlingen van 3 havo en vwo gaat niet door. De toetsen zullen op een later
moment worden afgenomen, zodra de lessen weer op school gevolgd mogen worden.
Halen leerlingen de komende tijd cijfers?
Nu de leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 de lessen online volgen en niet op school mogen komen voor
het maken van toetsen, zullen de docenten de leerlingen door middel van aangepaste opdrachten
en/of toetsen waar mogelijk proberen te toetsen. Soms is de toets die de leerlingen maken een
formatieve toets. Dat wil zeggen dat het resultaat niet meetelt voor de cijferlijst, maar dat de
leerlingen op basis van de toets wel kunnen zien of ze alle lesstof hebben begrepen of nog wat
extra uitleg nodig hebben via bijvoorbeeld de vakhulp. Ook de komende weken kunnen de
leerlingen online de vakhulp volgen. Inschrijven kan zoals altijd via Magister. De docenten zullen
de leerlingen online zo goed mogelijk proberen te helpen.
Afspraken tijdens de online lessen
Ondertussen werken wij alweer enkele weken met onlineonderwijs. Tijdens de vorige
lockdownperiode is gebleken dat wanneer leerlingen en docent zichtbaar met elkaar interactie
kunnen hebben de kwaliteit van dat lesmoment aanzienlijk toeneemt. Verder merken wij dat het
ongepast is om tijdens de online lessen tegen allemaal zwarte schermen aan te kijken.
Vandaar dat we een aantal afspraken nogmaals onder de aandacht van de u en de leerlingen willen
brengen. We hebben deze samengevat in de bijlage bij deze update. We vragen u deze afspraken
met uw zoon/dochter te bespreken.
Nieuw lesrooster
Maandag 1 februari start de tweede schoolperiode met het nieuwe lesrooster. Uw zoon/dochter
heeft dan mogelijk andere begin- en eindtijden dan u gewend was. De eerste week komen soms
nog wat schoonheidsfoutjes naar boven en volgt er wellicht nog een enkele wijziging. Het tweede
lesrooster geldt tot het einde van het schooljaar.

Leerlingen geen les op 16 februari
Op dinsdag 16 februari zijn alle leerlingen vrij. Deze dag gebruiken wij om de voortgang van alle
leerlingen te bespreken. Eerder stond deze bespreking gepland op 9 februari a.s. I.v.m. de lock
down is de bespreking doorgeschoven en hebben de leerlingen op 9 februari les volgens hun
rooster.
Eerste tussenrapport
Op vrijdag 19 februari ontvangen de leerlingen het eerste tussenrapport van de coach. Voor de
ouders van Plein Joure -Sevenwolden geldt dat op 2 maart de LOC-gesprekken voor leerjaar 1 & 2
plaatsvinden. Op 9 maart zijn de 10-minutengesprekken voor leerjaar 3 (& 4).
Voor de ouders van Plein Joure – Bornego is er op 2 maart de gelegenheid om tijdens de LOCgesprekken de resultaten te bespreken. De uitnodiging voor de gesprekken ontvangt u binnenkort
via onze leerlingadministratie.
Tot slot
We hopen u via deze update voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan
kunt u daarvoor contact opnemen met de coach van uw zoon/dochter.
Met vriendelijke groet,
Alinka Spijkers en Antje de Boer
Directie Plein Joure

