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Corona 

Deze week is er bij 1 leerling corona geconstateerd. Wij wensen hem veel sterkte en beterschap toe. 

Gespreksavond 2 december 

Woensdag 2 december staat er een gespreksavond voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen gepland naar 

aanleiding van toetsweek 1. 

Vanwege corona willen we die avond beschikbaar houden voor een online afspraak tussen mentor en 

leerling/ouder(s)/verzorger(s). De mentor zal die leerlingen voor wie dat wenselijk is samen met hun 

ouder(s)/verzorger(s) uitnodigen voor een contactmoment via teams op 2 december. 

Mocht u als ouder(s)/verzorger(s) zelf graag contact met de mentor willen hebben en wellicht niet 

uitgenodigd wordt, kunt u dat doorgeven aan de mentor.  

Omdat het gaat om de studievoortgang van de leerling willen we graag dat je als leerling ook aanwezig bent 

bij dit gesprek. De mentor zal via teams op het afgesproken tijdstip contact met je opnemen. Wil je/wilt u de 

geplande eindtijd respecteren (omdat er wellicht een volgende leerling/ouder/verzorger ingepland is)? 

Het kan zijn dat u als ouder/verzorger een specifieke vraag over een bepaald vak hebt, dan kunt u de 

vakdocent vanzelfsprekend altijd mailen.  

Extra herkansing  

Zoals u in de mail van afgelopen woensdag hebt kunnen lezen is er eenmalig een extra herkansing voor de 

toetsen van toetsweek 1. Deze herkansingen worden gepland op dinsdag 15 december, donderdag 17 

december en vrijdag 18 december. Op vrijdag 18 december zijn er geen lessen. Omdat het rooster voor de 

herkansingen complexer wordt, kan het zijn dat er op vrijdag ook nog ’s middags herkansingen gepland 

worden. Houd die hele dag dus vrij/beschikbaar. 
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Digitale ouderavond Tactus 

Van ouders krijgen wij veel vragen als het gaat om beeldschermen. ‘Hoe maak ik goede afspraken?’, 
‘Wanneer is gamen nog gezond?’ en ‘Hoeveel schermtijd is normaal?’. Daarom organiseert Tactus een online 
ouderavond over opvoeden van pubers en schermgebruik. Hoe doe je dit nu als opvoeder? En zijn jullie als 
gezin ‘Scherm de Baas’?! 
  
Op 8 december om 20.00 uur zijn alle ouders (en andere belangstellenden) uitgenodigd om digitaal aan te 
schuiven. In samenwerking met Helder Theater krijgen ouders een ludiek kijkje in de wereld van opvoeding, 
pubers en schermgebruik.  
  
Door herkenbare opvoeddillema’s uit te spelen laat Helder Theater zien dat ouders  niet alleen staan in dit 
soort situaties. Ook komen jongeren aan het woord over beeldschermen. Wat doen zij eigenlijk online en 
hebben zij daar afspraken over? Tussendoor zal een medewerker van Tactus informatie geven over 
beeldschermgebruik, tips geven en vragen beantwoorden. Ook zijn medewerkers aanwezig op de chat om 
overige vragen te beantwoorden.  
  
Onderaan deze Nieuwsbrief vindt u de flyer van deze avond met alle informatie.   

Lesuitval 

Maandag 30 november en dinsdag 1 december zijn er geen lessen in verband met rapportenvergaderingen 
voor docenten 
 
Dinsdag 8 december is er vanaf het 7e uur een vergadering voor docenten; de lessen stoppen na het 6e uur. 
  



 

 

 


