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Beste ouders, beste leerlingen,

Welkom als lezer van het eerste 
Webazine van dit schooljaar. Welkom 
in het bijzonder voor alle nieuwe 
leerlingen en hun ouders. Heel 
fijn dat iedereen weer op school 
kan zijn! Ondanks alle creatieve en 
goede online oplossingen voegt het 
echte contact veel toe. Dan merk je 
ook wat je gemist hebt. Een veilige 
leeromgeving verdient ieders aandacht 
momenteel, we denken die door alle 
maatregelen die we nemen ook te 
kunnen bieden. Daarnaast ontwikkelen 
we ondanks Corona wel door. We 
vinden dat alle leerlingen daarbij onze 
bijzondere aandacht en begeleiding 
verdienen en de leerlingen in leerjaar 
5 zeker. Zij zitten het kortst voor het 
examen. Verder zijn we nu ook in 
leerjaar 4 gestart met Eigenwijs Leren, 
voor het eerst in de bovenbouw.  
Zoals in alle leerjaren vervullen 
de coaches en de mentoren een 
spilfunctie voor leerlingen en ouders.  
 
 

Via Webinars zullen we proberen 
iedereen steeds zo goed mogelijk 
te informeren en actuele issues te 
bespreken. 
 
Het Webazine is bedoeld ter informatie 
en om regelmatig een beeld te geven 
van de situatie in school. Hoe gaat 
het in deze tijd? Wat ervaren de 
leerlingen? Wie zijn onze medewerkers 
en wat vinden zij? Nu het live contact 
op school noodzakelijkerwijs minder is, 
proberen we ook op deze manier de 
beleving in de school over te brengen. 
Tot nu toe zijn we goed gestart. Een 
compliment voor iedereen! Laten 
we zo doorgaan. Ik wens iedereen 
hierbij graag een heel goed jaar toe, 
zowel thuis als op school. In goede 
gezondheid! Hoe we elkaar zullen 
ontmoeten is afhankelijk van de 
omstandigheden, maar dat we elkaar 
gaan ontmoeten staat voor ons vast. 
Graag tot dan!

Met hartelijke groet,
Marij van Deutekom

September2020

Agenda week 38 tm week 41-2020 
 
22-09-2020 Schoolfotograaf

29-09-2020 MR (19.30-22.00)

01-10-2020 Ouderraad (19.30-22.00)

07-10-2020 Bestuur (20.00-22.00)
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Introductiedagen 
leerjaar 1 

De zomervakantie is voorbij dus we 
beginnen op de middelbare school. Op 
dinsdag 25 augustus was onze eerste 
introductiedag. We hadden elkaar nog 
een keertje voorgesteld en daarna 
begonnen we met het programma. We 
gingen met onze basisgroep 
allemaal spellen spelen. Volgens mij 
hadden wij eerst de lunch, dat was een 
broodje knakworst. Daarna hadden 
we een hoepelspel. Je moest springen 
door een fietsbandenparcours en er 
waren twee teams. Een iemand uit 
een team ging tegen een ander en 
als je elkaar tegenkwam, deed je een 
potje steen-papier-schaar. Degene die 
won, mocht doorgaan met springen en de 
ander moest weg. 

Ook hadden we James Bond-trefbal en 
werden er foto’s gemaakt voor het 
schoolpasje.
Als laatste hadden we een estafette op  
een stormbaan.  
 
De tweede introductiedag kregen 
we onze laptops en hadden we 
ze geïnstalleerd, daarna spraken we 
nog wat informatie door, maar dat was 
het dan ook voor die dag. De derde 
dag maakten we kennis met de 
lesgroep. Verder die dag gingen we het 
rooster inplannen, afspraken bespreken 
en ook kregen we de kluisjes sleutels. 
  
Door: Anne van Lanschot, 
leerjaar 1 
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Eva
Ik vind het leerplein erg fijn. Ik maak vaak 
alvast mijn opdrachten, zodat ik het thuis 
niets meer hoef te doen. Het geeft me 
een ontspannend gevoel. Dit geef ik ook 
als tip mee aan de nieuwe eerstejaars. De 
eerste tien minuten stil vind ik erg fijn, zo 
kan ik rustig beginnen met mijn werk. En 
als het nodig is, kan ik daarna met mensen 
overleggen. Ik stem meestal mijn werk af 
op de docent, zo kan ik vragen stellen als 
het nodig is.  
 
 

Louise 
Ik vind het best fijn om op het leerplein te 
werken. Het is soms druk en je moet dan 
je best doen om je te concentreren op je 
werk. Ik denk dat het best goed is om de 
eerste tien minuten in stilte te werken, je 
komt net terug van de pauze of van een 
andere les en dan is het soms best lastig 
om je concentratie te vinden.  
 
Het werkt natuurlijk niet altijd. Meestal 
doe ik mijn werk dat ik gepland heb, 
maar als ik merk dat ik de tijd beter kan 
besteden aan een ander vak, dan doe ik 
dat ook. 

Het leerplein

Op Notre Dame hebben we zoals elke 
school allemaal verschillende vakken, 
maar niet iedere school heeft een 
leerplein. In dit stukje vertel ik wat het 
leerplein inhoudt en vraag ik naar de 
meningen van leerlingen hier op school.    

Op het leerplein kun je aan het vak 
werken dat je die dag hebt ingepland. 
Iedere keer loopt er een andere docent. 
Welke docent het is, dat staat op 
je rooster. Het is handig als je je vak 
afstemt op de docent die op dat tijdsstip 
aanwezig is. Je kan dan makkelijker 
geholpen worden. Ieder leerjaar heeft een 
andere plek om rustig te kunnen werken. 
Leerjaar 1 zit in het A-gedeelte in lokaal 
A6 en A7. Leerjaar 2 en 3 zitten samen in 
het C-gedeelte, maar toch zitten ze van 
elkaar gescheiden. Er zit namelijk een 
groot raam tussen. Je hoort elkaar niet, 
maar ziet elkaar wel. Natuurlijk zijn er 
ook regels. De eerste tien minuten is 
iedereen stil, zodat iedereen rustig kan 
beginnen met zijn/haar werk. Daarna 
mag er zachtjes overlegd worden. Nu 
in de coronatijd mag je bijvoorbeeld 
ook niet lopen, behalve als de docent je 
toestemming geeft.   
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Meer informatie?

Het volgende Webazineverschijnt op
1 oktober

Geen schoolreisjes, geen 
buitenlandreizen, geen sportdagen… 
Welk nieuws gaan we brengen nu deze 
leuke buitenschoolse activiteiten zijn 
ingedamd tot online ouderavonden 
en anderhalvemeterpraktijken?  Hoe 
houden we ouders op de hoogte van het 
reilen en zeilen van onze leerlingen en 
onze school?
 
 

We zijn erg benieuwd waar de behoeften 
liggen van ons publiek, onze ouders. 
Daarom vragen wij jullie een korte poll in 
te vullen waarin jullie kunnen aangeven 
wat jullie leuk vinden om aankomend jaar 
te lezen in het Webazine. 
 
Het invullen van de poll duurt een halve 
minuut en staat open tot 30 september. 
Deze is te vinden op:  
https://nl.surveymonkey.com/r/T992Z59

Tip van een ouder

Vraag kosteloos een DigiD aan 
voor uw zoon of dochter! 
Zo kan de uitslag van een 
eventuele coronatest direct 
gelezen worden wanneer deze 
beschikbaar is en hoeft er niet 
twee dagen gewacht te worden 
op een telefoontje met (hope-
lijk) dezelfde boodschap. Zo 
kunnen we onnodige absentie 
en achterstand voorkomen.
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