Nieuwsbrief Herfstvakantie 2020

Driehuis, 7 oktober 2020
De eerste periode van het schooljaar zitten er op. In deze nieuwsbrief kijken we even terug naar deze
periode tussen zomervakantie en herfstvakantie, en informeren wij u over een aantal belangrijke
momenten tussen de herfst- en Kerstvakantie. Namens alle medewerkers van de Duin en Kruidbergmavo
wens ik al onze leerlingen een fijne vakantie.
J. Visser
Afdelingsleider Duin en Kruidbergmavo a.i.

De school en corona
Nog voor de herfstvakantie krijgt u door middel van een aparte brief nieuwe informatie rondom de
coronamaatregelen in de school.

Onderwijs op afstand
Met ingang van maandag 19 oktober a.s. is het voor leerlingen die vanwege Coronamaatregelen thuis
moeten blijven mogelijk om onderwijs op afstand te volgen via een IPad in de klas. De leerlingen krijgen
hierover binnenkort een instructie. Het initiatief voor deelname aan een les op afstand ligt bij de leerling
die vanwege Coronamaatregelen thuis zit.
Ons verzoek is wel uw zoon of dochter die vanwege de Coronamaatregelen thuis zit gewoon ‘ziek’ te
melden bij de school.

Deze nieuwsbrief van de Duin en Kruidbergmavo komt met enige regelmaat
uit. Hij is bedoeld om ouders te informeren over de gang van zaken op onze
school. Bij vragen kan u contact opnemen met de school via: 0255 510526
of info@duinenkruidbergmavo.nl Meer informatie is te vinden op de website
www.duinenkruidbergmavo.nl.

Medezeggenschapsraad
Heeft u als ouder van een leerling op de Duin- en Kruidberg mavo een mening over pesten, over digitaal
onderwijs, de overgangsregels, de werkweken, vakantieperiodes, veiligheid op school, de hoogte van de
ouderbijdrage of andere zaken die uw kind en de school – en dus ook de ouders – aangaan? Als lid van de
medezeggenschapsraad (MR) van het Vellesan College/Duin en Kruidbergmavo kunt u over al dat soort
zaken meepraten. Zelfs dit schooljaar al, want er is een vacature in de oudergeleding van de
Medezeggenschapsraad.
Als lid van de MR krijgt u zo’n zes tot zeven keer per jaar tijdens een vergadering op een maandagavond
de gelegenheid mee te praten, zelf onderwerpen aan te dragen of direct over schoolzaken vragen te
stellen aan de schoolleiding in de persoon van de rector, Marc Boelsma. Voor iedere vergadering waar u
bij aanwezig bent staat een bedrag als vacatiegeld, waarvan u aan het einde van het jaar het
totaalbedrag ontvangt.
Wilt u zich kandidaat stellen of heeft u vragen over wat u als lid van de oudergeleding te wachten kan
staan, mail dan met de oudergeleding via oudermr@vellesancollege.nl.

Personeel
Mevrouw Garcia Muller is met ingang van 28 september weer terug van zwangerschapsverlof. De heer
Weijer is waarschijnlijk gedurende een langere periode afwezig i.v.m. ziekte. De lessen van de heer
Weijer worden m.i.v. 19 oktober vervangen door mevrouw Garcia Muller (klas 4 geschiedenis), de heer
Garcia Muller (klas 3 geschiedenis). De lessen maatschappijleer worden vervangen door de heer
Soetekouw. Daarnaast geeft mevrouw Garcia Muller m.i.v. 19 oktober alle geschiedenislessen in klas 1
en 2. Mevrouw Panhorst geeft m.i.v. bovengenoemde datum alle lessen aardrijkskunde in klas 1 en 2.

Ouderavonden
Alle ouderinformatieavonden zijn inmiddels geweest en waren goed bezocht. U heeft als ouder/verzorger
kennis kunnen maken met de mentor van uw zoon of dochter. Voor de ouders/verzorgers van de
bovenbouw is veel verteld over het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), en ook over de
mogelijkheden in het vervolgonderwijs, veelal het MBO. De PowerPointpresentaties die tijdens de
ouderavonden zijn gebruikt, zijn via Magister naar alle ouders/verzorgers verstuurd zodat u als dat nodig
is de verstrekte informatie nog eens door kunt nemen. Mocht u nog aanvullende vragen hebben, kunt u
natuurlijk bij de mentor, leerjaar coördinator of decaan terecht.
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Overgangsnormen 2020-2021
De overgangsnormen van het schooljaar 2020-2021 worden na de herfstvakantie gepubliceerd op onze
website en via Magister verzonden naar alle leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Klas 1 en 2
De brugklasleerlingen hebben inmiddels de eerste CITO-Vas toets gemaakt. De resultaten verwachten we
binnen enkele weken en deze zullen door de mentor met u worden besproken.
In de week van 26 tot en met 30 oktober worden er voor de eerstejaars leerlingen projecten
georganiseerd: Van cultureel tot sportief. De leerlingen van de tweede klas krijgen in deze week op
verschillende manieren les over het thema seksualiteit en relaties. Ook staan een aantal activiteiten in
het kader van loopbaanoriëntatie gepland. Over de precieze inhoud van deze week worden leerlingen en
u nader geïnformeerd.
In de week van 16 tot en met 20 november werken de leerlingen van klas 4 aan hun profielwerkstuk.
Hierbij worden zij begeleid door docenten die lesgeven in het vierde leerjaar. Dit betekent dat het
rooster voor de onderbouw deze week wordt aangepast.

Klas 3 en 4
De week van 26 tot en met 30 oktober staat voor de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar een
projectweek gepland. De leerlingen van de vierde klas hebben van woensdag 18 oktober tot en met 3
november hun toetsen voor het schoolexamen (SE). De derdeklas leerlingen hebben deze week les volgens
een aangepast rooster.
In de week van 16 tot en met 20 november werken de vierdejaars leerlingen aan hun ‘Meesterproef’,
het Profielwerkstuk. In groepen van drie of vier leerlingen wordt aan de hand van een onderzoeksvraag
die betrekking heeft op ‘veiligheid’ een werkstuk geschreven. Op donderdagavond 10 december zullen
de leerlingen het resultaat van hun inspanning presenteren.
Leerlingen van het vierde leerjaar kregen de mogelijkheid aangeboden om in de herfstvakantie deel te
nemen aan de Herfstschool. Het aantal leerlingen en ouders/verzorgers dat van deze gelegenheid gebruik
Deze nieuwsbrief van de Duin en Kruidbergmavo komt met enige regelmaat
uit. Hij is bedoeld om ouders te informeren over de gang van zaken op onze
school. Bij vragen kan u contact opnemen met de school via: 0255 510526
of info@duinenkruidbergmavo.nl Meer informatie is te vinden op de website
www.duinenkruidbergmavo.nl.

wilde maken was echter zeer gering. Dit komt wel overeen met de ervaringen van docenten waar het
gaat om mogelijke leerachterstanden van leerlingen. De meeste leerlingen zijn goed bij. Om deze reden
heeft de schoolleiding besloten om de Herfstschool te annuleren. We houden echter de mogelijkheid
open om later in dit schooljaar extra ondersteuning te organiseren, bijvoorbeeld via een
‘Voorjaarsschool’.
De examenwijzers en het bijbehorende Programma van Toetsing en Afsluiting voor onze derde en
vierdejaars leerlingen zijn via Magister verstuurd naar al onze leerlingen en hun ouders/verzorgers. De
examenwijzers worden ook gepubliceerd op de website van de school.

Belangrijke data:
Datum
12 t/m 16 oktober
19 oktober
26 t/m 30 oktober
28 oktober t/m 3 november
3 november
10 november
16 t/m 20 november
4 december
7 december
10 december
18 december
21 december t/m 1 januari
4 januari

Activiteit
Herfstvakantie
Huiswerkvrij
Projectdagen
SE-periode 3
leerlingbespreking
Oudergesprekken brugklas
Profielwerkstuk
Herkansing SE 3
Huiswerkvrij
Presentatieavond Profielwerkstuk
Les-vrij
Kerstvakantie
Studiedag

Leerjaar
1 t/m 4
1 t/m 4
1 en 2
4
1 t/m 3
1
4
4
1 t/m 4
4
1 t/m 4
1 t/m 4
1 t/m 4
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