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BESTE OUDERS
Vorige week zondag zat ik met vele andere Nederlanders achter de buis. De scholen gaan dicht,
de horeca om 18.00 uur. Ik realiseerde mij dat er een grote taak voor ons lag. En ik moest denken
aan al die mensen in de horeca die op dat moment hoorden dat de boel vrijwel direct op slot
moest. Ik had een klus te doen, maar wie niet?
Ik was evengoed blij met het besluit van de
regering. Organisatorisch bleek het onmogelijk
om samenscholing van grote groepen te
voorkomen. Ruim 1500 leerlingen liepen door
de gangen en de aula. Was dit echt verantwoord
naar mijn leerlingen en mijn medewerkers?
Terwijl de persconferentie bezig was, stelde ik
een crisisteam en zes stuurgroepen samen die
een antwoord moesten vinden. Alle collegae die
ik wilde bereiken zaten ook achter de televisie en
reageerden direct positief op mijn verzoeken.
Om 18.30 uur waren zes stuurgroepen gemaakt:
het crisisteam, leren op afstand, examens,
opvang leerlingen, logistiek & roosters en
communicatie. Maandag en dinsdag waren wij
allemaal knetterhard aan het werk. Ook was er
zorg en angst. Zorg voor het leerproces van uw
kind en angst om elkaar te besmetten. Ons doel
was daarmee helder.Wij moesten ervoor zorgen
dat wij alle lessen en overleggen die woensdag
op afstand konden doen.
Onder deskundige leiding van de heer Ploeg
ontving iedere docent een stoomcursus
Microsoft Teams, onze systeembeheerder de
heer Boekholt maakte overuren en alle docenten
zetten materiaal online. Die dinsdag constateerden
wij rond de middag dat er nog veel gedaan moest
worden, maar dat het in de basis stond.
Wij namen afscheid van elkaar. “Tot ziens,
geen idee tot wanneer… dit is bizar”.
Inmiddels heeft uw kind ruim een week
onderwijs op afstand genoten, zijn docenten
met vallen en opstaan ontzettend veel aan het
leren en heb ik zelf tientallen vergaderingen
gevoerd via Microsoft Teams. Het blijkt een
zowel vermoeiend als verbindend en innovatief
proces te zijn. In dit OVContact ziet u reacties
van ouders, leerlingen, docenten en voorzitters
van de stuurgroepen. Ik dank u voor uw lieve
reacties en begrip. Deze positieve bijdrages zijn
een motor om samen door te zetten.

Als ik in twee woorden moet samenvatten
hoe de afgelopen week mij bijblijft dan zeg ik
“gepaste trots”. Dat is geen trots in de betekenis
van “zie ons eens”. Nee, het is trots op het harde
werken en de creatieve ideeën van mijn
medewerkers, op uw betrokkenheid als het er
echt toe doet en de manier waarop leerlingen
hun lessen volgen en laten merken dat zij onze
inspanningen waarderen.
Het crisisteam heeft een aantal besluiten
genomen waardoor achterstanden in leren
zoveel mogelijk voorkomen worden en
leerlingen in de eindexamenklassen verder
kunnen. Tal van belangrijke besluiten liggen nog
voor. De stuurgroep ‘leren op afstand’ heeft tips
verzameld en gedeeld met collegae om de
didactiek van afstand leren te verbeteren.
De stuurgroep ‘examens’ heeft het nu druk met
het organiseren van de schoolexamens,
waarvoor wij in ieder geval meer tijd hebben
gekregen.Wij hebben vrijdag ook besloten een
nieuwe stuurgroep in te richten: bevordering.
Want natuurlijk wilt u ook weten hoe wij om
zullen gaan met toetsing en overgang. Ik hoop
op uw begrip als ik zeg dat ik daar nog geen
antwoorden op heb.

Wat gaat gebeuren hebben wij natuurlijk niet
helemaal in de hand. In ieder geval zijn we blij
dat onze examenleerlingen kunnen gaan voor
een volwaardig diploma op basis van de
eindcijfers van de schoolexamens. Landelijk
komt daarvoor een uniforme ‘zakslaagregeling’.
De examenleerlingen krijgen net als anders
mogelijkheid tot beroep en herkansing en het
diploma zal ook internationaal als geldig worden
gezien. Dat is een hele opluchting.
Mark Manders, rector

Voorlopig zullen wij op hoofdlijnen op dezelfde
manier doorgaan. Wellicht zullen er een aantal
kleine aanpassingen komen. Een van de zaken
waar ik wel graag aan tegemoet kom, is de wens
van ouders en leerlingen om gelijke pauzes voor
onder- en bovenbouw te hanteren. Nu de
kinderen toch thuis zitten, kunnen ze samen
lunchen. Ook moeten wij nadenken over
ontwikkeltijd die wij moeten inplannen voor
docenten en over de belastbaarheid vanwege
afstands leren.
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DE ONLINE KLAS VOOR STURING EN RITME
Het OVC gaat duidelijk verder dan het enkel aanbieden van een
online lespakket. Jasper Ploeg, docent Engels, stoomde in anderhalve
dag docenten klaar om met Microsoft Teams te leren op afstand.
Instructies voor zowel leerlingen als leraren werden gemaakt en
gedeeld. Het resultaat: De leraar begint zijn les zoals altijd met de
leerlingen, geeft instructies, zet de leerlingen in online groepjes aan
het werk en zegt de leerlingen na afloop van de les gedag. Mark: “Ik
vind het heel belangrijk dat de leerlingen sturing krijgen van ons, dat
ze in een ritme kunnen blijven. Het aanbieden van lesmateriaal is heel
belangrijk, maar het is minstens net zo belangrijk dat je ze helpt om
dit materiaal werkelijk tot zich te nemen. Zoals altijd doen de
docenten dat, alleen nu op een heel andere manier.”

Bron: ASG Nieuwsbrief voor medewerkers

Een kans voor onderwijsontwikkeling
Het OVC was voor Corona al volop bezig met onderwijsverbetering en
-ontwikkeling. “We willen toe naar geleide keuzes verantwoordelijkheid
en vrijheid voor de leerlingen die dat aan blijken te kunnen. Maatwerk!
Om dit te realiseren waren we al aan de slag gegaan met diverse
platformen en bijvoorbeeld ook e-coaches. Dit is allemaal nu in een
stroomversnelling gekomen, we zijn gedwongen om het nu ineens
meteen anders te doen. En dat lukt door de goede basis die er al lag echt
enorm goed. Er is zelfs ruimte om over de toekomst na te denken, hoe
we deze manier van lesgeven optimaal kunnen inzetten als iedereen
straks weer naar school komt,” aldus Mark Manders.

Ouder: “Hartelijk bedankt voor de adequate inzet van alle
leraren en het opzetten van dit schoolsysteem, fantastisch!“

ZOEK DE VERSCHILLEN!
veel extra’s vraagt van een docent.
Ook het voorbereiden en ontwikkelen van
de ‘online’ lessen kost tijd en energie. Ook
van de leerling vraagt dit andere aandacht
en energie. Het is dus nu zaak om te kijken
of er aanpassingen aan het rooster moeten
volgen zodat het voor zowel de docent als
de leerling werkbaar blijft. Ook op de lange
termijn, want er is een reële kans dat dit
langer gaat duren dan een paar weken.
Een punt dat door de Stuurgroep Logistiek
in afstemming met de Stuurgroep Afstands
leren komende week wordt opgepakt.

Afbeelding 1: Rooster

Afbeelding 1: Rooster

Welke verschillen zijn er in bovenstaande roosterweergaves?
En waarom zijn deze verschillen er?
Rooster afbeelding 1:
Dit rooster is het donderdagrooster van klas 3H3 in de week van 9 maart.
De week dat, vanwege het Corona-virus, de maatregel genomen is dat
mensen met verkoudheidsverschijnselen en mensen uit risicogroepen thuis
moesten blijven. En ja, docenten zijn ook mensen! En zeker in een schoolse
omgeving loop je wel eens een verkoudheidje op. Dus veel lessen konden
niet doorgaan en waren ook niet op te vangen. Dus 4 van de 6 lessen van
deze klas vielen uit. En zo waren er heel veel klassen waarbij lessen uitvielen.
Rooster afbeelding 2:
Dit lijkt een regulier rooster, maar is het niet. Dat er bij de lessen geen lokaal
vermeld staat, is een van de verschillen die verraadt dat het niet gaat om
‘gewone’ lessen. Dit rooster is namelijk het donderdagrooster van dezelfde
klas 3H3 in de week dat we ‘online’ zijn gegaan. Het waren dus ‘afstandsleren’
lessen via Microsoft Teams. En het mooie is dat in die week ook onze
docenten met verkoudheidsverschijnselen de les konden verzorgen. De
lessen stonden dus niet op ‘uitgevallen’ en zijn boven verwachting goed
verlopen. Een groot compliment voor het docententeam is op zijn plaats.
Het rooster is één van de zaken waar de Stuurgroep OVC – Corona Logistiek
zich mee bezighoudt. Buiten het niet vermelden van het lokaal valt er
roostertechnisch zeker nog wat te doen. We hebben namelijk, naast onze
gelukkig gezonde docenten en verkouden docenten, met een enkele zieke
collega te maken (voor zover wij weten geen corona). Daar is dus sprake van
uitval van de ‘virtuele’ les. Dit moet in het rooster verwerkt. Verder is het
afstandsleren in twee dagen neergezet. En uiteraard zijn we tegen zaken
aangelopen. Wat uit de reacties van collega’s namelijk ook blijkt, is dat de
werkbelasting van deze manier van lesgeven behoorlijk hoog is en dat het

Het werk van de Stuurgroep Logistiek was ook terug te zien in het voorstel
om het leeghalen van de kluisjes te organiseren. De logistieke organisatie voor
de afname van de schoolexamentoetsen (ST’s) is eveneens een taak waarbij
de stuurgroep adviseert en het proces monitort. Hier komt nu wat meer bij
kijken dan normaal gesproken. De gezondheid van medewerkers en leerlingen
moet niet in gevaar komen en alle richtlijnen moeten worden nageleefd.
Verder moeten wij uiteraard voor u bereikbaar blijven en moet van afstand
de leerling- en absentenadministratie bijgehouden worden. Als u bijvoorbeeld
de receptie van de school belt, krijgt u de mededeling dat u op het genoemde
mailadres een bericht achter kunt laten. Wanneer u een contactverzoek
achterlaat dan zet een van de receptionisten, van huis uit, dit verzoek door
naar de betreffende persoon. Wederom processen waaraan de stuurgroep
Logistiek richting geeft.
Ik kan nog wel even doorgaan over zaken die bij de Stuurgroep Logistiek
liggen en die laten zien dat ook onze onderwijs-ondersteunende personeelsleden (OOP-ers) achter de schermen heel hard aan het werk zijn in deze tijd
en ook onze waardering verdienen maar dan zou ik mogelijk het hele
OVContact vullen. Voor nu stopt daarom hierbij deze inkijk.
Ik wil u tenslotte bedanken voor uw begrip dat nog niet alles vlekkeloos
loopt en voor de positieve reacties die wij mochten ontvangen over wat wij
deze eerste dagen met afstandsleren hebben weten te realiseren. Dit stimuleert
geweldig om verder te leren en de zaken goed op orde te brengen en houden.
Namens de Stuurgroep Logistiek:
Marie-Louise van den Boogaard
Afdelingsleider havo onderbouw

Leerling: Tijdens online les in
chatbericht: “Bijna klaar, mag ik
even naar het toilet???”
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DE KEUZE VOOR MICROSOFT TEAMS
Om ervoor te zorgen dat ons onderwijs doorgang kan vinden, waarbij wij
de kwaliteit behouden die we gewend zijn, heeft de stuurgroep Leren op
afstand besloten om het afstandsleren te verzorgen via Microsoft Teams,
een programma in Office 365. Voordelen van dit programma zijn de
mogelijkheid (grote) groepen leerlingen tegelijkertijd in een videoconferentie
te bereiken. Hierbij hebben de leerlingen de mogelijkheid vragen te stellen
via hun microfoon of de ingebouwde chat-functie. Ook kan Teams grote
bestanden uploaden, handig voor docenten als zij opgenomen lessen of
videomateriaal willen uploaden en voor leerlingen handig bij het inleveren
van video-opdrachten. Microsoft maakt gebruik van beveiligde Cloudopslag via OneDrive voor Bedrijven, de opslag die reeds door OVC wordt
gebruikt voor zowel docenten als leerlingen. Hierdoor staan bestanden
buiten het regulier te navigeren web opgeslagen, waarmee aan in de
Europese privacywet gestelde eisen wordt voldaan.

Bijdrage Jasper Ploeg, docent Engels en implementator Teams

Modern communiceren met leerlingen
Nog even over modern communiceren met leerlingen. Op Instagram heb ik
een docenten-account. Hiermee kan ik een grote groep leerlingen bereiken
op een snelle, eenvoudig te benaderen manier. Dit account werd de laatste
week logischerwijs gebombardeerd met vragen. Om de hele groep in één
keer positief te benaderen, heb ik Stories geplaatst: foto’s die 24 uur te
bekijken zijn, waarin je tekst en extra informatie kunt toevoegen die na
24 uur weer verdwijnt. Daarnaast heb ik zoveel mogelijk leerlingvragen
beantwoord via deze weg. Leerlingen vonden dit heel fijn en handig.
Hulde aan de e-coaches
In mijn gesprekken met e-coaches heb ik meegekregen dat zij hard hebben
gewerkt om, vooral op de eerste dagen, zoveel mogelijk en zo snel mogelijk
te reageren op vragen die zij van ouders ontvingen. Hulde voor hun inzet.

Implementatie
Gestart is met een aantal handleidingen voor eenvoudig tot meer gevorderd
gebruik, die zijn verspreid onder medewerkers en nader toegelicht.
De mentoren hebben hun eigen klas in Teams aangemaakt, zodat vakdocenten in één keer de hele groep aan hun Team konden toevoegen.
Aan de menubalk van Itslearning is ook een snelkoppeling toegevoegd,
waardoor zowel leerlingen als docenten gemakkelijk naar Teams navigeren.
Daarnaast is op alle door het OVC beheerde laptops de Microsoft Teamsapp geïnstalleerd, om toegang te geven tot alle functies en een fijnere
werkomgeving.
Bottlenecks
Op de eerste dag was er al snel een bottleneck vanwege overbelasting van
het netwerk omdat alle docenten vanuit één locatie, het OVC, een dataintensieve verbinding met de buitenwereld zochten. Deze is opgelost nu
alle medewerkers vanuit thuis werken. Tweede bottleneck was overbelasting
van Microsofts servers omdat veel scholen en bedrijven plotseling veel
gingen werken met Teams. Het lijkt er nu op dat wanneer deze piek in
dataverwerking voorbij is, de servers stabiel zouden moeten werken.

Leerling: Na afloop van de
digitale schooldag: “Zijn we uit?”

BERICHTEN UIT DE STUURGROEPEN
Stuurgroep Leren op afstand, Gabi Zimmerman
Het in ‘no time’ inrichten van een compleet andere vorm van onderwijs,
namelijk vanuit huis, is door de stuurgroep Leren op afstand opgepakt.
Het inrichten van een elektronische leeromgeving die voor zowel
leerlingen als collega’s intuïtief werkt, en waarbij er veel mogelijkheden
zijn leerlingen op afstand te ondersteunen, is hierbij de eerste taak
geweest. Mede dankzij het ontzettend snelle denkwerk van de leden van
de stuurgroep, is in een ontzettend korte tijd een volledig operationele
Microsoft Teams-omgeving opgetuigd.
Daarna is er, aan de hand van feedback en vragen van de collega’s
gewerkt aan het verder uitbouwen van deze omgeving. Vervolgens zijn
alle collega’s vol overgave hun Teams-omgeving gaan vullen met
materialen voor de leerlingen, zijn ze gaan video-chatten met hun
leerlingen en zijn ze door middel van een door de leerlingen in te vullen
(en via Teams in te leveren) logboek in kaart gaan brengen waar hun
leerlingen op dit moment staan. Veel werk in korte tijd dus, maar er
staat iets waar we trots op zijn!
Stuurgroep Bevordering, Dominique de Wilde
Nu de lessen “gewoon” doorgang vinden, is het van belang om met
elkaar te bedenken hoe wij op een goede manier kunnen beoordelen en
bevorderen. De stuurgroep Bevordering is door het crisisteam gevraagd

om vóór 15 april een advies te geven hoe dit aan te pakken. Een belangrijk
probleem is natuurlijk dat je moeilijk of niet kunt controleren of
leerlingen niet spieken als zij thuis achter de computer zitten. Wij zullen
anders moeten gaan denken over het meten van voortgang. Te denken
valt aan het ‘monitoren’ van leerlingen gedurende langere tijd als zij aan
het werk zijn in Teams of Itslearning, maar ook open boek toetsen zijn
een mogelijkheid. Die vragen zijn moeilijker en “spieken mag” bij een
open boek toets. De rector deed afgelopen zondag om 14.15 een
oproep voor nog twee leden voor de stuurgroep. Om 15.15 hadden wij
vijf geïnteresseerden binnen. Die 15 april gaan wij wel halen denk ik.
Stuurgroep Planning en logistiek, Nienke Woortmeijer
Op operationeel gebied ligt het ook niet stil op het OVC. Vorige week
dinsdag hebben de conciërges het leeghalen van de kluisjes in goede
banen begeleid. Wel was te merken dat leerlingen de afstandsregel nog niet
goed begrepen. De conciërges hebben de leerlingen dan ook verteld hoe
belangrijk dit is. Niet alleen hier op school maar ook zeker buiten het OVC.
De collega’s van Leerlingzaken hebben alles ingericht om vanaf woensdag
thuis de absentiemeldingen te kunnen verwerken. Op donderdag was de
receptie van de school geopend voor een beperkt aantal leerlingen dat
nog vragen had of niet kon inloggen. De receptie heeft deze leerlingen
goed verder kunnen helpen. Op vrijdag startten de conciërges al met »
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de voorbereidingen voor de schoolexamens. De vloer is gelegd in
de gymzalen. Maandag werd al het meubilair geplaatst. De docenten
kunnen nu voorbereidingen treffen, zoals het klaar leggen van
materialen voor aan het einde van de week.
Onze facilitaire ploeg is verder bezig om de voorgenomen verbouwingen
eerder te laten plaatsvinden. Zo zullen we daar straks minder omkijken
naar hebben. Onze Ard is hierin de spil en toeverlaat. Ik vind dat we
elkaar een groot compliment mogen geven hoe we al deze verschillende
zaken toch maar in goede banen leiden.

Stuurgroep Communicatie, Saskia Nietvelt
Als directiesecretaresse ben ik voorzitter van de stuurgroep Communicatie.
In de stuurgroep zitten mijn collega Sandra Hundt en onze communicatiemedewerker Gon Kiesewetter. Ik zit bij alle overleggen van het crisisteam
en ben daardoor goed op de hoogte van alles wat speelt. De verslagen
die ik maak, moeten vaak vertaald worden naar andere geledingen, naar
ouders, leerlingen, maar natuurlijk ook onze medewerkers. Dit vraagt nog
best wat tijd. Zo zijn alleen naar medewerkers al vier updates van enkele
pagina’s gestuurd in vijf dagen tijd. Eigenlijk zouden wij het liefste zien
dat wij nog wat vaker brieven op maat gemaakt voor leerlingen zouden
kunnen sturen. Dat is iets voor de komende tijd om op te pakken.
Stuurgroep Planning en logistiek, Mark Boon
De meeste mensen die veranderingen moeten doorvoeren, krijgen
complimenten als dat goed verloopt. Voor logistiek werkt het precies
omgekeerd. Als je daar geen reactie krijgt, betekent het dat alles
goed loopt. Dat is waar we de afgelopen week dan ook druk aan
gewerkt hebben.
Op de maandagochtend was er een vergadering over alles wat er gedaan
moest worden. Voordat ik die vergadering in ging, had ik mijn collega
gevraagd om het rooster te maken voor het leeghalen van de kluisjes.
U kunt zich de blik op de gezichten van mijn collega’s voorstellen toen
ik halverwege de vergadering kon melden: ‘Dat rooster heeft mijn
collega me net doorgestuurd!’

LEERLINGONDERSTEUNING
Inmiddels is de tweede “schoolweek-op-afstand” begonnen. Het was
afgelopen week voor mentoren/docenten en het ondersteunend personeel
een enorme uitdaging om binnen twee dagen alle lessen “online” te
organiseren. Naast de technische uitdagingen, was het ook een complexe
operatie om iedereen tijdig te informeren en te instrueren en te wennen
aan de nieuwe “omgangsvormen”, die horen bij het op-afstand leren.
Alle betrokken hebben keihard gewerkt. Wij zijn dan ook heel tevreden
over de manier, waarop we tot nu toe het onderwijs op afstand vorm
hebben kunnen geven en krijgen daar ook positieve reacties op van
ouders en leerlingen.

mentor en vakdocenten in contact te gaan, maar ook op tijd ontspanning
te nemen, te sporten (zie adviezen van LO om thuis te bewegen) en gezond
te blijven. Als u merkt dat er bij schoolwerk dingen verkeerd gaan, meld u
dat alstublieft bij de mentor. We hebben een gezamenlijk klus, die gaat het
beste als we het samen doen.

Hoe blijven leerlingen in contact met hun mentor/ coach?
We vragen aan de mentoren, coaches, counselors en trajectbegeleiders om
met jullie in contact te blijven. Dit kan op de ingeroosterde momenten,
maar ook op andere tijdstippen via andere kanalen. Zij zullen je logboek
regelmatig lezen en informeren naar je studievoortgang, maar daarnaast
ook naar je welbevinden.

Jentien van Staveren, manager leerlingondersteuning en afdelingsleider 4vwo

We vragen je nadrukkelijk om contact op te nemen met je mentor/ coach
als je ergens tegenaan loopt, of wanneer er ingrijpende gebeurtenissen in
je privéleven plaatsvinden. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is druk bezig
om te zien hoe kinderen die thuis niet veilig zijn naar opvang kunnen.
Hoe blijf je in contact met je klasgenoten?
Gelukkig zijn de meesten van jullie dusdanig vaardig in het gebruik van
sociale media dat je niet op instructie van ons zit te wachten. Toch ook hier
een oproep om een beetje op elkaar te letten, juist nu! Ook al zie je elkaar
een tijd niet, het wil niet zeggen dat je geen groep meer bent. Het sociale
aspect van een school is ontzettend belangrijk. Dus nogmaals: zoek elkaar
digitaal op, probeer op afstand toch samen te werken en blijf in contact.
Wat verwachten we van ouders?
Nu we onderwijs op afstand aanbieden, moeten we leerlingen grotendeel
loslaten. Dat is niet makkelijk. Onderwijs vindt voor een groot deel plaats
in interactie tussen leerling en docent. We stellen het dan ook op prijs,
wanneer u een gedeelte van de interactie van ons kunt overnemen.
Dat kan al door uw kind te helpen om zich aan planningen te houden,
op tijd aan het werk te gaan, om op de afgesproken momenten met de

Wij willen als school graag goed contact met al onze leerlingen blijven
houden. Dus net als altijd; als er bijzonderheden zijn, zorgen of andere
dingen waar de school mee kan helpen, of die de school moet weten:
je mentor is het adres waar je er mee terecht kunt.

Ervaringen uit de praktijk van leerlingondersteuning
“Het is druk, maar gelukkig positief druk! Ik ben blij om te zien hoe goed
de leerlingen omgaan met de online lessen. De docenten en mentoren zijn
heel creatief.
Een aantal mooie momenten:
“Juf, we luisteren veel beter dan in de les!”
“Meneer mag ik naar de wc en dan zelfstandig werken?”
Daarnaast is de sfeer ontspannen en ben ik blij dat docenten en mentoren
ook onduidelijkheden van leerlingen wegnemen rondom het coronavirus.
Ik merk dat leerlingen hun angst mogen delen en dat er ook ruimte is om
hier over te praten met elkaar.
Daarnaast leert men elkaar op een andere manier kennen. Zo zien
leerlingen huisdieren of kinderen van docenten op het scherm voorbij
komen. Maar ook is het voor een aantal leerlingen makkelijker om hun
stem te laten horen in de les, soms meer dan in het echte klaslokaal.
Natuurlijk was het ook wel wennen in het begin. Maar ik zie vandaag dat
een docent een compliment heeft uitgedeeld aan een eerste klas. Daar waar
die leerlingen elkaar eerst via social media gingen “muten” en uit de groep
gooien, hebben zij keurig meegedaan met de les en zoals afgesproken hun
eigen microfoon gedempt tot zij echt een vraag hadden.”
Kevin Tanoesetiko
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GEEN CENTRAAL
SCHRIFTELIJK
EINDEXAMEN
Op het moment dat deze OVContact verschijnt, is net bekend
geworden dat het centraal schriftelijk eindexamen niet doorgaat.
De schoolexamens gaan wel door - maar later - en die bepalen of
leerlingen wel of niet slagen. Onze examenleerlingen en hun ouders
krijgen hierover bericht. Alsnog een kijkje in het werk van de
stuurgroep Examens tot dusver.
“We startten op de dag dat de scholen dichtgingen met ons eerste
overleg en zijn sindsdien elke dag bij elkaar geweest. Eerst live en later
online. Zelfs dit weekend is er elke dag contact geweest. De situatie
verandert soms per dag en ook ons inzicht in wat nodig is, groeit
voortdurend.
Toen we begonnen gingen we er nog van uit dat er tot 6 april geen
activiteiten voor leerlingen op school zouden zijn. Op dat gegeven
gebaseerd waren we plannen aan het maken om dat na 6 april in te
halen. Al snel kwam de mededeling van het ministerie dat er voor de
examenklassen wel toetsen afgenomen mogen worden en moest alles
over een andere boeg worden gegooid.
Veilig organiseren
De vraag werd toen wanneer we de laatste toetsen af zouden nemen
en aan welke voorwaarden we zouden moeten voldoen om dat voor
iedereen veilig te organiseren. Zo snel mogelijk, dachten we, voordat
de situatie weer verandert, maar ook weer niet zo snel dat de examenleerlingen overvallen worden en onvoldoende tijd hebben om zich
voor te bereiden.
We kwamen uit op eind van deze week en hebben ons vanaf dat
moment gericht op de communicatie naar de leerlingen en ouders en
op de logistieke organisatie van de herkansings-ST’s. Hoe zorg je ervoor
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dat bijna 300 leerlingen herkansingstoetsen kunnen maken zonder
dichter dan 1,5 meter bij elkaar in de buurt te komen?
We hebben bedacht dat alle deuren naar het schoolplein open moeten
staan zodat de leerlingen niet via één deur naar binnen hoeven. We hebben
bedacht de gymzalen te gebruiken, zodat we ruimte hebben om de
tafels ver uit elkaar te zetten. We hebben gescheiden looproutes door de
school bedacht naar de verschillende gymzalen en ook nagedacht over
hoe we de leerlingen moeten scheiden vanaf de ingang. We hebben
bedacht dat we de leerlingen niet meer verplichten om het laatste
kwartier van de toets te blijven zitten, om het vertrek van de leerlingen
meer te spreiden.
Voldoende surveillanten
We zijn ook druk geweest met bedenken hoe we aan voldoende
surveillanten voor de toetsen moeten komen. Dat lijkt niet zo ingewikkeld
als de school dicht is, maar de online-lessen voor de andere klassen
moeten natuurlijk zoveel mogelijk doorgaan. Zoveel mogelijk, want de
prioriteit ligt nu bij de examenklassen. Voor de leerlingen van de nietexamenklassen is veel meer tijd om eventuele problemen en achterstanden
weer op te lossen. Ook onder de docenten zijn er die hoesten of
verkoudheidsverschijnselen hebben en dus niet mogen surveilleren,
voor de veiligheid van de leerlingen en de andere surveillanten. Er zijn er
natuurlijk ook docenten die in een risicogroep vallen door hun leeftijd
of hun gezondheid, of die een risico kunnen worden voor gezinsleden
met gezondheidsproblemen.
Op een gegeven moment werd bedacht hulp van buiten in te roepen.
Stagiairs die willen helpen, zelfs ouders die komen surveilleren.
We waren bijna ontroerd door de snelle reacties die op die oproep
binnenkwamen. “Ja, natuurlijk, ik kom helpen!”
En nu zijn we bezig met een nieuw scenario. We hebben van de minister
tot begin juni tijd gekregen om de schoolexamens af te ronden. Er komt
geen centraal schriftelijk eindexamen, maar onze examenleerlingen
kunnen hiermee verder. Wij gaan door met organiseren en wensen
iedereen alle succes met verder leren!.
Stuurgroep Examens

Docent bewegingsonderwijs:
“Het is heel belangrijk om in
beweging te blijven. Niet alleen maar
voor de computer of televisie hangen
dus. Ga wandelen of fietsen als dat
kan en mag. Doe fitness-oefeningen
op een matje. Een spelvorm is ook
zo bedacht: denk maar eens aan
klassieke spelletjes zoals springtouwen, knikkeren of ‘stand
in de mand’.” Zie ook:
https://youtu.be/B8eiF657wZ8

scheikunde
Eva Tamas, docent
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INTERNATIONALISERING
In de app van ons Global Citizen Network
zitten circa 75 middelbare scholen in
Nederland. Sinds de uitbraak van corona in
China is er voortdurend informatieuitwisseling geweest tussen de scholen over hoe zij
dit ervaren en wat de gevolgen zijn voor
excursies en buitenlandse reizen. Het treft
ook onze mooie internationaliseringsprojecten en uitwisselingen.
Onze ruim van te voren geplande China
-uitwisseling naar Shanghai die begin april
op stapel stond voor 23 leerlingen
hebben we al voor de voorjaarsvakantie
uit voorzorg moeten annuleren.
Ook ons Erasmusproject Surfing Our Roots ondervindt nu de nodige
aanpassingen. Er is teleurstelling onder de uitwisselingsleerlingen, maar er is
ook hoop. Al sinds februari is er vanuit de deelnemende landen in onze
groepsapp vrijwel dagelijks contact geweest. We hoorden dat Griekenland
als eerste de scholen ging sluiten. Daarna volgden de andere deelnemende
scholen: Portugal, Litouwen, Turkije. Onze uitwisselingen naar Turkije en
naar Litouwen zullen we opnieuw gaan herzien in overleg met het Nuffic en
de partnerscholen en vanzelfsprekend staat daarbij het advies van het RIVM
en de experts en de veiligheid van onze leerlingen en docenten voorop.
Hendrien Exel

INGEZONDEN
Hoe ingrijpend is het dagelijks leven veranderd in zo’n korte tijd?
Waar we normaal gesproken ernaar streven de onderwerpen in deze
nieuwsbrief uiteenlopend te laten zijn, geven we nu ruimte aan dat
wat iedereen bezighoudt. Dat zijn niet alleen angst, bezorgdheid en
beperkingen. Het zijn ook uitdagingen, bijzondere ervaringen,
saamhorigheid en creatieve oplossingen. Wat treft u het meest in
deze tijd en dan met name als het school betreft? Stuur ons uw
berichten en wie weet komt uw reactie in de komende OVContact!
Mail uw reactie naar: g.kiesewetter@ovc.asg.nl

Docent: “De snelheid waarmee we Teams met z’n allen hebben
opgezet en ingericht, is verbazingwekkend. Ik sprak vandaag (in mijn
tussenuurtje uiteraard haha) enkele collegadocenten die op andere
scholen werken. Daar zijn ze nu nog bezig met het optuigen van
een systeem, merken ze dat Its voor geen meter werkt of ze laten
de leerlingen gewoon maar huiswerk maken en dat inleveren.
Wat een verschil.”

WAT DOET DE OUDERRAAD TIJDENS DE SLUITING VAN DE SCHOOL?
Het was een hectische periode de afgelopen week vanwege de sluiting
van de school. Wij als ouderraad hebben in deze dagen ook niet
stilgezeten. Er is de afgelopen dagen regelmatig online contact geweest
met school.
Wij hebben met assistentie van onze “eigen” leerlingen (onze kinderen
dus :-) meegekeken hoe het online lesgeven functioneert.
Naar aanleiding hiervan hebben we een verbeterpunten lijstje en een
positieve punten lijstje gemaakt en dit gedeeld met de schoolleiding.
Zo kunnen zij het online lesgeven nog beter maken dan ze nu al doen.

De ouderraad waardeert de manier waarop het team van het OVC
deze switch van leermethode in zo’n korte periode heel snel en
adequaat heeft opgepakt. Er wordt hard gewerkt om te zorgen dat
de leerlingen door kunnen met hun lessen en toch een regelmaat in
hun dagen blijven houden.
Pas goed op jullie zelf en jullie kinderen in deze rare tijd, stay safe!
De ouderraad.
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REACTIE VAN EEN
DOCENT
Een docent mailt naar zijn leidinggevende.
“De lessen via Teams gaan boven verwachting goed. Ik kan uitleg geven,
een powerpoint laten zien, tekeningen maken en laten zien, leerlingen met
mijn beeldscherm laten meekijken om bijvoorbeeld animaties te bekijken.
De leerlingen die in reguliere lessen goed meedoen, doen dat nu ook.
De leerlingen die in de reguliere lessen niet goed meedoen, doen dat nu
ook niet. Ik zie weinig verschil. Ik heb de indruk dat de middenmoot ook
lekker meedoet. Dat vind ik positief. Door de leerlingen steeds een kleine
hoeveelheid werk te laten inleveren kan ik daar best zicht op houden.

OP BEZOEK BIJ HET EDUCATIE
UPCYCLECENTRUM ALMERE HAVEN

Ik maak mij wel wat zorgen over de werkbelasting van deze manier van
lesgeven. Juist nu kost het voorbereiden en na afloop uitwerken van de
lessen nog veel tijd. Natuurlijk werk ik normaal gesproken ook vaak ‘s
avonds een uurtje (of langer…) door, maar dat is nu niet genoeg. Ik heb nog
achterstallig nakijkwerk en ondertussen ben ik bezig met de invulling van
de lessen voor volgende week. Ik ervaar dat als behoorlijk zwaar en ik kan
mij zomaar voorstellen dat dit voor meer collega’s het geval is. Hoe zou dat
over een langere periode zijn?

Onze IAM- leerlingen uit klas 3 zijn onlangs nog op bezoek geweest
bij het Upcyclecentrum (de Steiger) in Almere Haven. Het duurzame
gebouw kijkt uit op de toekomstige Floriade. De leerlingen konden
tijdens een presentatie ervaren hoe de situatie er in 2022 uit zal
zien. De geplande opening is dan medio april.

Het afstuderen als docent lijkt ook een uitdaging te worden. Ik heb al mijn
vakken gehaald en wacht op het eind assessment. Dat zou eind deze maand
plaatsvinden, maar gaat niet door. Er wordt nu een alternatieve manier
aangeboden via Teams: ze lopen wat achter op de Hogeschool, wij kunnen
dat al). Daar zitten nog veel haken, ogen, mitsen en maren aan vast. Gevolg
zou behoorlijke studievertraging kunnen zijn. Het is onduidelijk hoe dan de
kosten worden doorberekend. Ik wacht nog op antwoord.”

OP FOTOSAFARI DOOR DE REGENBOOGBUURT

THEMA BURGERSCHAP
De IAM-leerlingen gingen onlangs op fotosafari door de Regenboogbuurt. Wat is dat toch een bijzonder mooie kleurrijke wijk in
Almere Buiten. De beroemde kersenbloesem zal daar binnenkort
in volle bloei te zien zijn. Intussen is ook de discussie gaande in de
Raad en in de Regenboogbuurt of eigenaren wel of niet zelf hun
woning kleur mogen geven. Dus het was de hoogste tijd om de
schoonheid van de kleurrijke Regenboogbuurt en de achtergrond
en de geschiedenis daarvan te onderzoeken.
Een aantal foto’s die onze leerlingen hebben gemaakt zijn hier te zien.
Ook andere OVC-leerlingen kunnen hun foto’s maken van straten,
gebouwen of de kersenbloesem in de Regenboogbuurt en uploaden
via deze link. Natuurlijk wel anderhalve meter afstand houden als je
op pad gaat. De foto’s worden eerst beoordeeld voordat deze te zien
zijn, dus het kan een dagje duren voordat je foto erop staat. Als je
foto’s gaat maken, let dan op o.a. kleur, perspectief, schaduw/
zonlicht en opname stand. Fotografeer geen mensen en maak
dus ook geen “selfies”.

UNESCO-THEMA
DUURZAAMHEID

Het Upcyclecentrum is een schone, overdekte omgeving waar men
herbruikbare materialen kan brengen. Verderop in het pand maken
startende ondernemers daar dan weer producten van. Het Upcyclecentrum beschikt tevens over een belevingscentrum voor scholieren,
studenten en belangstellenden.
Wat er al niet te bedenken valt met
afgedankte kleding en spullen die niet
meer worden gebruikt, was goed te zien
door de aanwezigheid van bijvoorbeeld
een reusachtige robot (zie foto). Rondom
het Upcyclecentrum hebben zich
‘start-ups’ gevestigd. Zij maken van
de ingeleverde afvalmaterialen geweldig
mooie design producten.
Zo zijn er van ingeleverde gasflessen
lampen gemaakt (verkoopprijs circa 350
euro). Wellicht een mooie inspiratie en
uitdaging om thuis iets te gaan ontwerpen en te ondernemen in deze periode
dat we allen thuis zijn!
Hendrien Exel

Leerling: “Thuis is het een stu
k drukker omdat
mijn moeder en mijn zusje
er ook de hele tijd
zijn. Iedereen wil rustig wer
ken, maar dat lukt
niet altijd omdat we veel op
elkaars lip zitten.
Zelf ben ik niet bang om ziek
te worden.
Ik ben jong en gezond.”

Museum Het Schip in Amsterdam presenteert tot enmet 18
oktober de tentoonstelling ‘Bruno Taut: De Fantasie voorbij’. Deze
tentoonstelling is vast wel te bezoeken in het najaar. In Nederland
is de kleurrijke Regenboogbuurt een hommage aan Bruno Taut,
een bekende Duitse architect en stedenbouwkundige. Hij was
aan het begin van de twintigste eeuw verantwoordelijk voor
een dergelijke bontgekleurde wijk in Berlijn, Japan en Turkije.
Hendrien Exel
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Ouder: “Bij deze wil ik jullie laten weten dat wij blij zijn met het thuisonderwijs dat jullie
als OVC geregeld hebben. Ik ben blij dat mijn kinderen op het OVC zitten. Ik hoor van
vriendjes van andere middelbare scholen hoe het daar geregeld is en ik denk dat jullie daar
met kop en schouder boven uitsteken. Fijn dat jullie zo hard werken voor onze kinderen.
Ga zo door, het wordt gewaardeerd!”
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Docent: “Ik wil de loftrompet steken over onze
leerlingen die zonder morren en met alle begrip
voor de beginnersfouten en onkunde van hun
docenten meewerken aan het online-onderwijs.
Het vraagt van de leerlingen heel veel qua
volwassenheid, zelfstandigheid, flexibiliteit, geduld
en omgaan met alle onzekerheden en angst van
deze rare tijd.”
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Ouder: Over thuiswerken met kinderen om je heen:
“Het is ook wel gezellig, je gluurt en beetje in elkaar huis- of woonkamer. Er komt
wel eens een kind meekijken die niet naar school kan. We leren ook gedisciplineerd
vergaderen. Als je niets hoeft te zeggen, microfoon uit. Als je wat wilt zeggen vinger
opsteken en de microfoon aanzetten.”
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