Rozendaal, 24 juni 2019

Beste ouders / verzorgers, beste leerlingen,
De laatste weken van het schooljaar zijn gestart, de leerlingen hebben hard gestudeerd
en de laatste toetsen zijn gemaakt. Na deze toetsperiode zijn er voor alle leerlingen van
21 tot en met 28 juni nog allerlei activiteiten voordat we het schooljaar afronden en een
welverdiende vakantie starten. Een kleine groep leerlingen is hierop een uitzondering,
omdat zij gebruik zullen maken van de zomerschool, voor hen start de vakantie twee
weken later.
Het tweede tijdvak van het Centraal Examen is eveneens afgerond. Het aantal
geslaagden is gestegen ten opzichte van vorig jaar en we hopen dat er na de
herexamens nog meer kinderen geslaagd zijn voor hun havo of vwo diploma.
De resultaten van alle leerlingen worden in de laatste week nog zorgvuldig besproken in
de docententeams. In de ‘Laatste loodjes’ hebt u kunnen lezen hoe de leerlingen en de
docenten het schooljaar afronden. De leerlingen van havo en vwo 4 zullen op 26 juni
een zeer interessante lezing bijwonen van Martijn van der Spoel over “Focus Developing effective study habits”.
De introductieactiviteiten voor het volgende schooljaar worden voorbereid. De
examenklassen starten het schooljaar met een workshop van André Baars over het
belang van de juiste keuzes maken in het examenjaar.
Aankomend schooljaar starten we met Chromebooks voor onze leerlingen in leerjaar
2 t/m 4. Alle vragen die hierover gesteld zijn door ouders en leerlingen hebben we
verzameld in een vraag- en antwoordlijst die u op onze website kunt lezen.
We hebben het huidige toetsbeleid en het prototype van de keuze-uren in leerjaar 2
geëvalueerd. Volgend schooljaar zullen er weer vier lesvrije toetsweken per jaar zijn. De
keuze-uren worden uitgebreid naar leerjaar 2 t/m 6. De projectleider keuze-uren gaat
deze onderwijskundige ontwikkeling ook volgend jaar aansturen en monitoren.
De jaarplanning voor 2019-2020 is klaar. Er zal op een aantal dagen een verkort
lesrooster zijn voor leerlingen in verband met werkmiddagen en ontwikkeltijd voor
docenten. Zo geven we de docenten de gelegenheid hun basislessen en keuze-uren
goed voor te bereiden en de leerlingen kunnen aan hun po’s, profielwerkstuk of de
voorbereiding van de toetsweek werken.

Deze verkorte lesdagen worden in het jaarrooster opgenomen. Vanaf het nieuwe
schooljaar zal iedere leerling per jaar 2 driehoeksgesprekken hebben. Ouder, kind en
mentor gaan met elkaar in gesprek en de leerling heeft hier de hoofdrol in. De
driehoeksgesprekken vinden overdag plaats op 3 oktober 2019 en 3 maart 2020. Ook
hebben we een drietal meet-ups in de Aula ingepland, waar leerlingen en docenten hun
ervaringen en feedback over de lessen zullen uitwisselen.
Op 4 juni jl. heeft een grote groep ouders van diverse leerjaren workshops gevolgd op
school, in het kader van de nieuwe onderwijsontwikkeling: keuze voor leerlingen.
Deze workshops hadden de volgende onderwerpen: het gebruik van Chromebooks,
keuze voor leerlingen en de visie van de school, kinderen helpen beweegredenen te
formuleren om het leerproces daadwerkelijk aan te gaan van André Baars, geschiedenis
en aardrijkskunde en de invulling van de keuze-uren, Bettermarks, de digitale
lesmethode bij wiskunde, en de rol van de mentor/coach op school. Een succesvolle
avond waar goede gesprekken gevoerd werden.
De ouderraad en de klankbordgroepen van zowel ouders als leerlingen zijn dit
schooljaar meerdere malen bij elkaar gekomen om samen met de afdelingsleiders en
mij te praten over ons onderwijs in de school. Dit zijn zeer waardevolle bijeenkomsten
geweest. Volgend jaar nodig ik u dan ook van harte uit om deel te nemen aan de
ouderraad en/of de klankbordgroepen.
Het einde van het schooljaar betekent zoals elk jaar ook afscheid. Enkele medewerkers
zullen ons verlaten omdat zij of met pensioen gaan of voor ander werk kiezen.
Daarnaast is er na de examens en de herkansingen weer een grote groep leerlingen
geslaagd en zij zetten de volgende stap in hun leven. De examenkandidaten hebben in
de Witte Villa een mooi galafeest gehad om hun jaren op het Rhedens te vieren. Dat
deden ze in prachtige galakleding, in een heel goede sfeer. Binnenkort ontvangen de
examenkandidaten hun diploma. In verband met het groot aantal geslaagden is de
diploma-uitreiking op twee avonden gepland. Voor het havo op woensdag 3 juli en voor
het vwo op donderdag 4 juli.
We gaan door met het ontwikkelen en vormgeven van goed onderwijs in onze school,
zodat een ieder met volle teugen van de schooltijd kan genieten en kan blijven leren.
Maar eerst wens ik iedereen, mede namens alle medewerkers van de school, een goede
afronding van het schooljaar en voor daarna een hele fijne en mooie zomervakantie.
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