Laatste nieuwsbrief van 20-21 en zomergroet
Met hartelijke groet!

Zeer geachte ouders/ verzorgers, beste leerlingen!
We sluiten het schooljaar af. De werkzaamheden inzake het centraal eindexamen liepen
door tot in de eerste vakantieweek. Omdat we het definitieve resultaat af wilden wachten
krijgt u nu deze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Ook sturen we een soort voorloper
van de schoolgids mee met de meest relevante informatie bij de start van het schooljaar.
De echte en volledige schoolgids verschijnt aan het begin van het schooljaar.
Het aantal besmettingen ging twee weken geleden omlaag. De wereld ging weer open.
Maar het schiet nu weer als een vuurpijl omhoog. Ik hoop dat het uw welverdiende vakantieplannen niet zal verstoren. Wat dit betekent voor de start van het schooljaar is nu nog
niet te zeggen. Laten we eerst maar ’s wat rust nemen.
Ik wens u namens alle medewerkers van de school een hele mooie zomer toe!
Freek Op ’t Einde, rector.
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Terugblik
We hebben misschien wel de grootste onderwijscrisis die Nederland kent achter de rug. In het vorige schooljaar hebben we geoefend met online-lesgeven dus konden we het dit schooljaar weer
snel oppakken. Maar we zijn er nu 100% zeker van dat online lessen het nooit kunnen winnen van
echte lessen, met een directe interactie tussen de docent en de leerling. ICT is een hulpmiddel,
geen vervanger.
Deze crisis heeft zeker impact op
onze leerlingen. Dat is een landelijk
beeld. Naar mijn informatie hebben
we er ons als school goed doorheen
geslagen. De leerlingen hebben er
veel last van gehad maar ook nog
doordat ze de gezelligheid van de
klas en de omgang met de vrienden
en vriendinnen hebben gemist. Ook
raakten de leerlingen aan het eind
van de lockdown een groot stuk motivatie kwijt. Ze hadden er genoeg
van. Dus laten we vooral hopen dat
we geen nieuwe lockdown krijgen in
schooljaar 21-22.

Slagingspercentages
De uitkomst van de examens is als volgt:
Mavo: 96%.
Havo: 86%.
Vwo: 100%.
Dit zijn zeer goede cijfers. We zijn trots op onze leerlingen en dankbaar aan onze hardwerkende
docenten. Opvallend is dat op onze school de leerlingen in de bètavakken (wiskunde, natuur- en
scheikunde) zeer hoog scoren in vergelijking met de landelijk gemiddelde cijfers.
Voor onze ouders staat de kwaliteit van de school op nummer 1. Aan die opdracht willen en moeten wij voldoen.
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Voornemens voor schooljaar 21-22
Nieuw schooljaar, nieuwe ambities. Als corona ons met rust laat willen we weken aan:
• Een stevig inhaalprogramma. Veel mogelijkheden voor de leerlingen om achterstanden
weg te werken. Door eigen docenten en organisaties van buiten (vaste partners van het Comenius).
• Goed kijken naar ons toetsbeleid. Uit de leerlingenenquête kwam duidelijk naar voren dat
onze leerlingen vinden dat ze te veel toetsen krijgen en dat de voorbereiding voor een toets
verbetering behoeft. Hier gaan we aan werken.
• Opstarten van de ouderbetrokkenheid en de ouderraad. Door de coronamaatregelen was
het moeilijk om groepen ouders te ontvangen. Dat was noodzakelijk maar is ook zeer onwenselijk. Ouders zijn natuurlijk de partners van de school.
• Ruimte geven aan het welzijn van onze leerlingen. Bijvoorbeeld door leuke en uitdagende
naschoolse activiteiten aan te bieden.
• Op dit moment zijn buitenlandse reizen niet mogelijk i.v.m. corona. We zoeken naar mooie
alternatieven.
• Behoud van onze kwaliteit. Onze ouders vinden goed onderwijs met goede resultaten het
allerbelangrijkst.
• Samen zoeken naar onze identiteit. Waar verlangen onze ouders naar? Hun sluit onze
schoolcultuur aan bij de thuiscultuur?
• Laagdrempelig contact voor ouders, maar ook taallessen voor ouders en andere vormen
van ondersteuning. Ook in het Turks, Berbers en Arabisch.
• We gaan inzetten op informatietechnologie op de mavo. Op bijna alle mbo-opleidingen zijn
it-skills noodzakelijk. Onze nieuwe vak informatietechnologie komt nu aan in het tweede
leerjaar van de mavo. Robotica, VR, AR; the sky is the limit.
• Ook willen we ons vwo steeds aantrekkelijker maken met vwo+ -activiteiten.
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Samenstelling schoolleiding in 2021-2022
Mevrouw Adluni wordt teamleider van alle mavo-klassen. Zij is nieuw benoemd.
De heer Ezzoubaa wordt teamleider van de klassen 1, 2, 3 en 4 havo.
Mevrouw Terborg wordt teamleider van alle vwo-klassen en 5 havo.
De heer Aabachrim wordt conrector, dus plaatsvervangend rector. Zijn portefeuilles zijn financiën,
rooster, huisvesting, kwaliteit en ondersteunend personeel.
De heer Op ’t Einde is rector van de school.

Tot besluit
Op de volgende pagina’s leest u nog over een aanbod voor jeugd in de stad. Als u niet weg gaat is
wellicht leuk voor uw kinderen.
Het was, tot besluit, een bizar jaar, waar we ons met z’n allen goed doorheen hebben geslagen.
Namens alle medewerkers wens ik u nogmaals een heerlijke zomer.
Freek Op ’t Einde
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