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Julianadorp, 2 november 2020
Geachte ouders, verzorgers,
Deze keer ontvangt u een Nieuwsbrief aan het begin van de week, in plaats van aan het
einde. Dat heeft vooral te maken met de ouderavond voor examenleerlingen, waarvan in de
vorige Nieuwsbrief al sprake was. Ook komen er andere thema’s aan de orde.
De ouderavond met als thema’s ‘Examenzaken’ en ‘Studiekeuze’ kon vanwege de coronamaatregelen niet op traditionele wijze doorgaan. Daarom is er besloten het dit jaar anders
aan te pakken. Neeltje (examenzaken) en Rita (studiekeuze havo/vwo) hebben de
presentatie al klaarstaan in Teams. U kunt de presentatie zelf bekijken via het Microsoft
Teams account van uw zoon/dochter. Daarvoor zijn speciale groepen (Teams) aangemaakt.
Voor Examenzaken (4c, 5b en 6a en vervroegd examenkandidaten, dus ook 5a
maatschappijleer) heeft u al een mail van Neeltje ontvangen. Rita heeft de presentatie voor
5b en 6a in Teams klaargezet onder “Studiekeuze en LOB” en dan bij “Decaan voorlichting
vragen en materialen”. De presentatie voor 4c Vervolgopleidingen zal ik morgen klaarzetten
in Teams bij “LOB oriëntatie op de toekomst mavo”. Op woensdagavond 4 november van
19.00 – 20.00 uur zitten Neeltje, Rita en ik klaar om online via Teams in geschreven chat of
live uw vragen te beantwoorden.

De School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) is een vragenlijst die informatie geeft over
hoe een leerling de school ervaart. De SAQI meet
• de MOTIVATIE voor schoolvakken
• de TEVREDENHEID met school
• het ZELFVERTROUWEN
We nemen deze test deze week af in de brugklassen, in klas 3c en bij de nieuw gearriveerde
leerlingen in klas 2ab, 2bc, 3a en 3b. De resultaten van de test zijn weliswaar een
momentopname maar geven ons toch een handvat om als mentor met onze leerlingen of
met u als ouder in gesprek te gaan en eventuele problemen te ondervangen. Zo kan de
uitslag bijvoorbeeld leiden tot deelname aan de faalangstreductietraining.
De test wordt digitaal afgenomen. U kunt uiteraard de resultaten opvragen. Dit kunt u doen
bij de zorgcoördinator (l.carstens@vespuccicollege.net)
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Zoals u weet heeft in verband met de corona-maatregelen klas 1ab een vast lokaal en is klas
2ab gesplitst in twee groepen over twee lokalen. Docenten en mentoren hebben vastgesteld
dat het dringend tijd is om de klassen te wisselen. Zowel het stamlokaal als ook de splitsing
van een groep hebben, naast positieve effecten, ook enkele ongewenste bijwerkingen. Zo
heeft klas 1ab zich zo vereenzelvigd met het lokaal dat ze het als hun ‘honk’ beschouwen en
de docent hun gast is en ervaren leerlingen door de splitsing van 2ab dat de keuze voor havo
of vwo al is vastgelegd, terwijl dat zeker niet het geval is. Daarom gaan we nu werken met
een week op, week af. Komende maandag 9 november zal klas 2ab de hele week als geheel
in lokaal D1 zitten en zal klas 1ab in twee groepen gesplitst in twee aparte lokalen G2/G3 les
krijgen. Uiteraard zullen Pim en René ook voor deze klas optreden als klassenassistent, zodat
er altijd een docent voor begeleiding en toezicht aanwezig is. Mentor Laura maakt de
groepsverdeling. In de toetsweek zit klas 1ab weer in D1, de week daarna is dat klas 2ab. We
zijn ervan overtuigd dat deze wisseling meer balans brengt.
Wellicht heeft u al gehoord dat in de onderbouwklassen leerlingen cijfers krijgen op twee
niveaus. De cijfers komen tot stand middels de RTTI beoordelingssystematiek. De
toelichting op deze systematiek en de motivatie waarom we hiervoor hebben gekozen,
lichten we natuurlijk graag toe. Vanwege de lengte van deze toelichting vindt u deze in een
aparte bijlage.
Binnenkort gaat de eerste toetsweek van dit schooljaar van start, van 16 t/m 20 november.
Er zijn dan geen gewone lessen, iedere klas en lesgroep heeft een aantal toetsen per dag. De
leerling is alleen voor deze toetsen op school aanwezig en kan na de toetsen weer naar huis
om te leren. Het toetsrooster wordt morgen in Magister gezet, zodat leerlingen hun planning
kunnen maken. In Magister staat ook welke leerstof bestudeerd moet worden. De
cijferomgeving in Magister is tijdens de toetsweek niet toegankelijk. Wij hebben daartoe
besloten, omdat er is gebleken dat leerlingen die aan het begin van de week een
onvoldoende hebben gekregen daardoor dermate van slag kunnen raken, dat zij zich niet
meer op de overige toetsen kunnen concentreren. Ook docenten zullen tussendoor geen
informatie over cijfers verstrekken. Op dinsdag 24 november om 7.15 uur wordt Magister
opengesteld en kunnen de cijfers worden ingezien.
De klassen 1ab, 1bc, 2ab en 2bc hebben ook een projectochtend in de toetsweek. Voor deze
klassen is dit op woensdag ingepland tijdens het 1e t/m 4e uur. Voor de klassen 3a en 3b is er
ook een project en wel op donderdag. Zij gaan met mentor Tamar en decaan Rita aan de slag
rond loopbaanoriëntatie. De overige klassen hebben meer toetsen en daarom geen project.
Op maandag 30 november kunt u zich via Magister alvast inschrijven voor de 10-minuten
gesprekken. Naar aanleiding van de dan al bekende rapportcijfers kunt u een afspraak
maken met een docent. U krijgt daar t.z.t. een handleiding voor. Het rapport wordt op 4
december uitgedeeld. De oudergesprekken zijn op 8 en 9 december.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u desondanks nog
vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet,
Mariëtte Zuijdgeest
rector
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