Informatiebulletin nr. 13
leerlingen en ouders over
onderwijs-op-afstand
12 juni 2020
Resultaatverbeteringstoetsen (RV) voor de examenleerlingen
Van maandag 15 juni t/m vrijdag 19 juni worden de RV’s afgenomen op school. Op
donderdag 25 juni worden de uitslagen van deze toetsen bekend en worden de leerlingen
over de uitslagen gebeld. Dan hopen we nog een aantal leerlingen alsnog te kunnen
feliciteren met het behalen van het diploma. Vanaf maandag 15 juni t/m donderdag 25 juni
zal Magister dichtgezet worden. Iedereen die de RV’s gaan maken heel veel succes!
diploma uitreiking voor examenleerlingen
We zijn druk bezig om voor elke afdeling een coronaproof diplomauitreiking te organiseren.
Hoe die eruit gaat zien, verklappen we nog niet. Wel graag ieders aandacht voor een
aangepaste datum:
mavo: maandag 29 juni om 16:00 uur
havo: woensdag 1 juli om 14:00 uur
vwo: donderdag 2 juli om 16:00 uur
De uitnodiging met nadere informatie kunnen jullie binnenkort tegemoet zien.
We maken er een feestje van!
Afronding schooljaar en de overgang
In een eerder informatiebulletin heeft u kunnen lezen dat we er voor hebben gekozen dit jaar
geen overgangsbesluiten te nemen, maar iedere leerling een advies te geven v.w.b. de
overgang. Als ouder heeft u de mogelijkheid dit advies te accepteren, of tegen het advies in
te gaan. Hoe en wanneer u dat doet, ziet u in het schema hieronder.
In het schema wordt verwezen naar het document “Wat doet u na het overgangs advies voor
uw kind”. Dat document is als bijlage toegevoegd aan dit informatiebulletin. Leest u dit
stroomdiagram in zijn geheel goed door, zodat u weet wat er op welk moment van u
verwacht wordt.
Data

Leerlingen

heden tot uiterlijk woensdag
1 juli

Maakt in deze periode
formatieve toetsen en
ontvangen hierop feedback

heden tot uiterlijk woensdag
1 juli

Vult het
Ontwikkelingsperspectief
(leerlingdeel) in op school,
zodra dit in de mentorles
gedeeld is.

dinsdag 7 juli vanaf 9:00 uur

Ouder(s)/verzorger(s)

U wordt gebeld door mentor
met het advies.
lees dan het document “Wat
doet u na het overgangs
advies voor uw kind”

U vult in het
Ontwikkelingsperspectief in,
of u instemt met advies.
uiterlijk donderdag 9 juli

Indien van toepassing: u
geeft formeel aan bij de
teamleider dat u ervoor kiest
af te wijken van het advies
lees hiervoor het document
“Wat doet u na het
overgangs advies voor uw
kind”

dinsdag 7 juli tot uiterlijk
zondag 12 juli

Indien wordt afgeweken van
advies: u vult het ouderdeel
Ontwikkelingsperspectief in
Lees hiervoor het document
“Wat doet u na het
overgangs advies voor uw
kind”

maandag 13 - vrijdag 17 juli

Indien je wilt afwijken van
het van het advies dan word
je uitgenodigd voor een
gesprek met mentor en
teamleider

Indien u aangeeft af te
wijken van het advies wordt
u uitgenodigd voor een
gesprek met mentor en
teamleider.

toestemming Gebruik Beeldmateriaal
Heeft u al doorgegeven of u toestemming geeft voor het gebruik van beeldmateriaal? Sinds
vorige week vrijdag kunt u via Magister doorgeven of u toestemming geeft. We vragen dit
zowel aan ouders als leerlingen van 16 jaar en ouder. Sinds vrijdag krijgt u als u inlogt een
melding hierover. Nog niet gezien? Wilt u dan komende week inloggen in Magister om uw
voorkeuren aan te geven.
Zodra u ingelogd bent kunt U apart toestemming geven door vinkjes te plaatsen voor de
volgende onderdelen:
- gebruik beeldmateriaal op de openbare website
- gebruik beeldmateriaal op het besloten deel van onze website
- gebruik beeldmateriaal op de social media van onze school
- gebruik beeldmateriaal in de (digitale) nieuwsbrief van onze school
- gebruik beeldmateriaal in het fotojaarboek
- maken en delen van de klassenfoto onder ouders/leerlingen van de klas
U mag natuurlijk altijd de gegeven toestemming op een later moment weer intrekken. Dit
doet u via magister. Meer informatie over ons privacybeleid vindt u op de website:
www.scholengroepspinoza.nl onder Algemene informatie/privacy. Mocht u nog vragen
hebben kunt u contact opnemen met de teamleider.

