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Stand van zaken: De rekentoets!
Belangrijke data
28 nov.

Herkansingen bovenbouw

29 nov.

Rotaryavond

4 en 6 dec. Ouderavond (uitreiken
rapport)
7 dec.

Sportdag klas 5 en 6

10 dec.

Cultuurreis Keulen klas 3

10 – 12 dec. Schrijfmarathon Amnesty
International
12 dec.

Single Experience leerlingen
groep 8

De rekentoets is de afgelopen jaren regelmatig onderwerp van
discussie geweest. Een toets die ervoor zou moeten zorgen dat
het rekenniveau van de leerlingen verbeterd zou worden. Vanaf het
begin dat de rekentoets is afgenomen, is er veel kritiek geweest op
de wijze van toetsing en de inhoud van de toets. Daarom is er de
afgelopen jaren een rekentoets afgenomen en wordt het behaalde
resultaat wel gepubliceerd op de cijferlijst van de leerlingen, maar
telt het niet mee in de slaag-/zakregeling.
Inmiddels is besloten dat de verplichte eindtoets komt te vervallen
en dat scholen zelf mogen bepalen hoe ze gaan toetsen dat
leerlingen het rekenniveau beheersen. Hiermee wordt rekenen
vanaf schooljaar 2020-2021 onderdeel van het schoolexamen.
Scholen mogen zelf bepalen of rekenen wordt afgesloten in het
examenjaar of voorexamenjaar, daarnaast mogen scholen ook zelf
bepalen op welke manier ze toetsen of de leerlingen het
rekenniveau beheersen.
Het huidige rekenbeleid dat wij nu hebben, is zo opgesteld dat de
leerlingen in het voorexamenjaar het juiste rekenniveau
beheersen. Dit schooljaar zullen we de wijze van toetsing verder
gaan bepalen. Leerlingen die nu in de onderbouw zitten of in 4 vwo
krijgen met deze nieuwe regeling te maken.

Thema-avond Social Media
Op maandag 10 december organiseert de ouderraad in
samenwerking met Youz een thema-avond over de gevaren van
social media. Deze avond is een vervolg op de drukbezochte
bijeenkomst van Youz op de kennismakingsavond met de
mentoren.
Alle ouders/verzorgers hebben op 23 november via e-mail hiervoor
al een uitnodiging ontvangen.

Schoolkeuzemarkt Schiedam en Vlaardingen
We kijken terug op twee succesvolle dagen en
avonden op de schoolkeuzemarkt vorige week in
Vlaardingen en gisteren in Schiedam. We hebben
enorm veel folders uitgedeeld en uiteraard veel
verteld over onze school.
In Vlaardingen hebben Sjoerd en Jens als
brugklasleerlingen hier heel goed bij geholpen. In
Schiedam hadden we een goede assistentie van
twee brugklasdames: Charissa en Sanae.
We hopen veel leerlingen terug te zien op onze
experience middag 12 december, waarbij
de leerlingen van groep 8 een middag 3 lessen
kunnen meedoen bij ons op school.

Girlsday klas 2
Vorige week zijn we met 26 meiden uit 2 vwo naar het
bedrijf Pressure Line in Rotterdam geweest.
Een grafisch ontwerpbureau met visuele en creatieve
communicatie. Dit bedrijf wil graag meer vrouwen zien in
de digitale sector en promoot succesvol
ondernemerschap voor meiden. Het heeft projecten
opgezet met Europese partners en via de website kun je
deze succesvolle dames volgen.
Onze leerlingen mochten na al deze informatie ook aan
de slag in het bedrijf met twee workshops: fotografie en
visitekaartjes maken.
We hebben veel geleerd en zijn ook erg enthousiast
geworden over deze richting.

Write for Rights op 10 en 11 december
Op 10 en 11 december staat de hele school weer 24 uur lang in het teken van het schrijven van
brieven en kaarten. Zelfs ‘s nachts blijft een groep leerlingen en docenten doorschrijven, in zijn
geheel te volgen via een livestream. Vorig jaar leverde onze schrijfmarathon meer dan
tweeduizend handgeschreven brieven en kaarten op.
Tijdens Write for Rights schrijven mensen naar autoriteiten van verschillende landen. Ze komen
in actie voor mensen die onrecht is aangedaan: mensen die gevangenzitten omdat ze opkomen
voor de rechten van anderen of die worden gemarteld omdat ze voor hun mening uitkomen.
Door al die brieven verandert hun leven: ze komen vrij, hun marteling stopt of ze krijgen
bescherming omdat de regering zich onder druk gezet voelt.
Wilt u ook meeschrijven? Leerlingen, medewerkers, ouders, buurtbewoners: iedereen die wil,
mag komen schrijven tegen onrecht. De schrijfmarathon begint maandag 10 december om
13.00 uur en eindigt 24 uur later op dinsdag 11 december om 13.00 uur.

Career Day
Op 14 november jl. zijn een aantal leerlingen uit 4 havo en 5 vwo met het
NT/NG profiel naar de Career Day in Delft geweest. Tijdens deze dag
ontdekken leerlingen de grote variatie aan technische beroepen en
bedrijven. De leerlingen hebben, gezien hun keuze voor een technisch
profiel, al interesse in techniek en het is de uitdaging om deze interesse
verder uit te bouwen. De Career Day is de ideale plek om leerlingen te
enthousiasmeren over wat technologie is, waar technologie is, wie er
werken in de technologie en wat ze er zelf mee kunnen. Kortom, een
goede ervaring voor hun toekomst. Mevrouw Schut-Den Haan en
mevrouw Schoo gingen mee als begeleider en hebben net als de
leerlingen genoten van de techniek.

De donkere dagen zijn aangebroken.
Het is vaak mistig of regenachtig. Het zicht wordt slechter. In dit soort weersomstandigheden
krijgen veel fietsers haast. Die combinatie maakt ze extra kwetsbaar in het verkeer, waarschuwt
de politie. Goede fietsverlichting wordt dan belangrijk voor hun veiligheid. Automobilisten en
andere weggebruikers zien fietsers mét licht sneller. Die zichtbaarheid kan het
verschil betekenen tussen wel of niet botsen. Met licht kom je veiliger thuis.
En belangrijk voor de portemonnee: zonder kans op een fikse bekeuring. De
politie controleert namelijk regelmatig. Vroeger moest verlichting aan de fiets
vastzitten. Tegenwoordig mag je ook losse lampjes gebruiken. Een setje (wit
voor, rood achter) kost in de winkel ongeveer € 5,-. Ruim tien keer minder dan
het boetebedrag.
De regels rond fietsverlichting:
• Vóór een witte of gele lamp, achter een rode.
• De lampjes moeten aan de fiets zitten, of aan je kleding, tas of rugzak.
• De lampjes moeten goed zichtbaar zijn en recht vooruit en achteruit schijnen.
• Lampjes moeten continue branden en mogen niet knipperen.
Andere verplichte fietsonderdelen:
• rode achterreflector
• pedalen met gele reflectoren
• wit of geel reflecterende banden of wielen en
• fietsbel

Business School: McPort Event
Op 15 november jl. zijn de leerlingen uit de 4e klas, die meedoen aan de
Business School, op pad geweest naar het McPort Event. Dit evenement
wordt georganiseerd door de haven van Rotterdam in samenwerking met
bedrijven en opleidingsinstituten. Leerlingen uit de bovenbouw van havo/
vwo uit de regio Rotterdam-Rijnmond bezoeken de Rotterdamse haven
om zich te oriënteren op een vervolgopleiding of hun toekomstige beroep.
Dit is belangrijk voor leerlingen, bedrijven en scholen, want de
verwachting is dat de vraag naar goed opgeleid personeel in de haven de
komende jaren toeneemt. Veel kansen op een goed en stabiel salaris of
het opzetten van een onderneming dus!

Proefstuderen en meelopen
Het is zeer aan te bevelen dat leerlingen uit de bovenbouw bij het kiezen van
hun studie gebruik maken van de mogelijkheden een dagje te gaan
proefstuderen bij een vervolgstudie of mee te lopen met een student op een
Hogeschool of Universiteit van hun keuze.
Dit mag ook onder schooltijd, mits zij minimaal een week van tevoren
toestemming vragen aan hun decaan. Indien zij op dezelfde dag een toets
hebben mag deze op het herkansingsmoment herkanst worden zonder dat dit
een herkansing kost, alleen mag de toets dan niet herkanst worden.
Informatie over de mogelijkheden is eenvoudig te vinden op de websites van de
Universiteiten en Hogescholen en natuurlijk kunnen de leerlingen altijd advies
en tips krijgen van hun decaan.

Reminder Rotaryavond
Aanstaande donderdagavond 29 november van 19.30 uur tot 21.30 uur is de Rotaryavond voor
de leerlingen van de bovenbouw, dit jaar op het Stedelijk Gymnasium. Er wordt informatie
gegeven over zo’n zestig beroepen. Van de leerlingen die zich hebben opgegeven wordt
verwacht dat zij echt aanwezig zijn.

