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Beste leerlingen en ouders,
Inmiddels zijn we een kleine drie weken onderweg sinds de heropening van de scholen voor
niet-examenklassen. Als school zijn wij zeer verheugd dat we naast de examenklassen nu
dagelijks een wisselende jaarlaag extra mogen verwelkomen en dat onze leerlingen met hun
gehele klas samen op school zijn.
Bij ons op locatie Leuvensbroek hebben we de principiële keuze gemaakt om géén hybride
onderwijs te organiseren: deze les hebben zowel de VO-raad en de onderwijsbonden als wijzelf
getrokken na de ervaringen van vorige schooljaar. Leerlingen worden klassikaal op school
ontvangen en volgen de overige dagen gezamenlijk online onderwijs in lessen van dertig
minuten, zodat de docent zich volledig kan focussen op één doelgroep. Deze keuze levert wel
de nodige complicaties voor het rooster op. Ons roosterbureau levert wekelijks een vrijwel
compleet nieuw rooster af, met wisselende studie-uren voor bovenbouwleerlingen, extra sporten kunstactiviteiten, steunlessen, jaarlaagtoetsen en andere middagactiviteiten. Graag spreken
wij langs deze weg onze waardering uit voor de flexibiliteit, de creativiteit én het
doorzettingsvermogen waarmee zowel leerlingen als collega’s al deze uitdagingen aangaan.
We zullen nog even moeten doorbijten en roeien met de riemen die we hebben, maar hopelijk
gaat het snel beter worden als de vaccinaties toenemen.
Tot die tijd zal het een dagelijkse beproeving blijven om onze leerlingen en onszelf te
herinneren aan de anderhalvemeter-maatregelen en de eenrichtingslooproutes door het
schoolgebouw. We begrijpen allemaal dat de omstandigheden verre van ideaal zijn, maar
ondanks alle beperkingen proberen we toch een succes maken van het fysieke onderwijs op
school. En om open te kunnen blijven moeten we ons nu eenmaal met z’n allen in
anderhalvemeterbochten blijven wringen. Dank aan onze conciërges die op dit moment een
dagtaak hebben aan het bewaken van de richtlijnen. Volg hun aanwijzingen op om samen de
school open te houden!
Toetsweek 3a en middagrooster
Ten behoeve van de extra activiteiten die we naast de reguliere lessen organiseren, werken wet
inmiddels met een verlengd rooster in de middag. Van u1 t/m u9 behouden we het 30minutenrooster (zowel voor de fysieke lessen op school als online), in de middag zijn in
Zermelo u10 t/m u13 aangemaakt in lessen van 45 minuten:
u10

14:15 - 15:00

u11

15:00 – 15:45

u12

15:45 – 16:30

u13

16:30 – 17:00

Het grootste voordeel is dat we op deze manier alle extra activiteiten in het dagrooster kunnen
verwerken. Bovendien kunnen in het basisrooster zo ook de bijlessen, opvanglokalen etc.
worden opgenomen: alles overzichtelijk in 1 module, waarbij we aanpassingen ook op de dag
zelf nog kunnen verwerken. Blijf dus goed je rooster in de gaten houden om niet voor
verrassingen te komen staan!
Pauzeren
Nog even ter herinnering: tijdens de kleine pauze blijft de docent van het 3e uur samen met de
leerlingen in het lokaal. Door het gebruik van alle grote ruimten in het schoolgebouw is er
immers geen ruimte om ergens anders binnen te pauzeren; in de grote pauze moeten alle
leerlingen naar buiten. Na het paasweekend is op het schoolterrein een (tijdelijke) overkapping
gerealiseerd, zodat de leerlingen ook bij minder mooi weer buiten droog pauzeren. Deze
overkapping wordt op korte termijn vervangen door een permanente overkapping.
Tussenuren en MyChoice
Momenteel worden de vaste tussenuren van de bovenbouwleerlingen ingevuld met studieuren. Leerlingen brengen zo'n uur door in een lokaal en kunnen hier in stilte voor zichzelf aan
de slag. Omdat de MC-uren uit het rooster zijn gehaald (met uitzondering van de vastingeschreven groepen) worden zoveel als mogelijk de vrijgekomen docenten ingezet als
surveillanten op de studie-uren. Wanneer er extra tussenuren bij leerlingen ontstaan vanwege
activiteiten/toetsen in de middag kunnen leerlingen vanaf u8 in de sporthal terecht. Na de
meivakantie, als de examenleerlingen hun examens in de sporthal maken, hebben we
voldoende grote leslokalen tot onze beschikking om alle niet-examenklassen vaker naar school
te laten komen. Ook de MC-uren zullen dan weer benut kunnen worden, bijvoorbeeld door
leerlingen in de derde klas extra ondersteuning te bieden in vaste groepen voor de vakken die
zij in hun bovenbouwprofiel gekozen hebben.
Opvangklas
De opvangklas op onze tweede verdieping blijft ook de komende weken op volle toeren
draaien. Verdeeld over 5 lokalen volgen inmiddels zo’n 100 leerlingen vanaf hun eigen plek
hun online lessen. Daarnaast bieden collega’s die hun online lessen vanuit school verzorgen
soms de mogelijkheid aan de opvangleerlingen om bij hen in het lokaal aan te schuiven. Dit
komt de betrokkenheid van de leerlingen en het leerproces vaak ten goede, maar leidt ook tot
meer verplaatsing in de school. We zijn daarom vanaf deze week gaan werken met een
weekkaart voor leerlingen uit de opvangklas die toestemming krijgen van hun vakdocent om
de online les fysiek bij hen in het lokaal te volgen. Zij laten deze kaart door de docent aftekenen
voordat ze hun plekje in de opvangklas weer innemen. Het mooie van die kaart is ook, dat je
als docent met een positief woordje kunt aangeven, hoe de leerling meegedaan heeft met jouw
les, waarmee we dus goed gedrag stimuleren en deze leerling meer zelfvertrouwen geven. De
mentor (en de begeleider in het opvanglokaal) heeft vervolgens in één oogopslag zicht op hoe
de opvangleerling aan de les deelneemt.

Toetsweek 3b voor niet-examenklassen
De toetsweek voor alle niet-examenklassen vindt plaats van woensdag 7 t/m dinsdag 13 april.
Omdat in deze weken het lesprogramma van 4M, 5H en 6V ook nog doorloopt, legt dat extra
druk op het schoolgebouw. Om deze drukte het hoofd te kunnen bieden nemen we in elk geval
twee maatregelen:
- de toetsweek wordt in enkele klassen met 1 tot 2 dagen verlengd, zodat we het aantal
leerlingen dat dagelijks op school komt over een langere periode kunnen spreiden; Als
een klas geen toetsweek meer heeft, starten de lessen volgens rooster (fysiek of online,
zie jaarrooster).
- de derde klassen havo en vwo maken al hun toetsen in de gymzalen van de Meeuwse
Acker.
Cito toetsen en periode 4
Ondanks de coronagerelateerde waan van de dag waarin we momenteel verkeren, denken we
ook na over de afronding van het huidige schooljaar (korte termijn) en een kansrijk perspectief
voor volgend jaar (lange termijn). Naast de gegevens die toetsweek 3 ons zullen opleveren,
willen we in de onderbouw ook citotoetsen voor o.a. lees- en rekenvaardigheid gaan inzetten.
Hiermee kunnen we objectief in kaart brengen waar leerlingen momenteel staan in hun
ontwikkeling en op welke gebieden er mogelijk vertraging is opgetreden in vergelijking met
de landelijke (pre-corona) benchmark. Voor de derde klassen havo en vwo, waar leerlingen
deze week hun pakketkeuze voor de bovenbouw in Zermelo vastleggen, willen we na de
vakantie de MC-uren gericht gaan inzetten om leerlingen in vaste groepen extra ondersteuning
te bieden bij de gekozen profielvakken.
Nationaal Programma Onderwijs
Het ministerie van onderwijs heeft toegezegd de middelbare scholen te ondersteunen met een
forse subsidie die gedurende tweeënhalf ingezet kan worden. Met deze subsidie kunnen we
een goed schoolprogramma opzetten om onze leerlingen een extra impuls te geven. De grote
uitdaging daarbij is dat de behoefte van de leerling matcht met het aanbod van de school. Een
flinke groep docenten is betrokken bij het ontwerp van dit schoolprogramma en uiteraard
zullen we tijdig onze leerlingen daarbij betrekken.

Namens het team van Mondial wensen wij u/jullie een gezellig en lang paasweekend toe!
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