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CORONANIEUWS
SCHOOL OP AFSTAND
De scholen blijven, zoals u inmiddels gehoord heeft,
in ieder geval dicht tot woensdag 6 mei en dus gaat
‘school op afstand’ nog enkele weken door.
De leerlingen krijgen hun nieuwe werk nu digitaal
aangeleverd via Magister, Simulise (onderbouw) of
per e-mail.
Voor sommige leerlingen was het lastig om digitaal
te werken omdat er wel internet, maar geen laptop,
tablet of pc aanwezig was. Inmiddels heeft een
aantal leerlingen via de school een laptop in
bruikleen gekregen en gaan wij ervan uit dat elke
leerling digitaal aan de slag kan.
In de onderbouw maken wij dus gebruik van het
programma Simulise, waar iedere leerling van de
onderbouw een inlog van heeft. De leerlingen kunnen
in de studiewijzer van Magister onder LOB
instructiekaarten vinden.
WIJ HOUDEN CONTACT!
Het is belangrijk om vaak even contact op te nemen
met de mentor of met de vakdocent, minstens om de
dag!
De berichtenfunctie van Magister kan gebruikt
worden om de docenten vragen te stellen en om
werk in te sturen. Dan moet wel de leerling ingelogd
zijn. Af en toe gaat het niet goed met Magister
omdat heel Nederland nu thuis het schoolwerk doet
en daar is het niet op berekend. Er wordt aan
gewerkt om dit beter te laten verlopen.
Mocht de berichtenservice niet goed werken, dan kan
het werk ook gestuurd worden naar
info@veenoord.info, zet dan wel je eigen naam en de
naam van de docent voor wie het bedoeld is erbij.

Op onze Instagram account vind je deze K&C challenge!
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OPENINGSTIJDEN SCHOOL
De school is van maandag tot en met vrijdag open en
telefonisch bereikbaar van 10.00-14.00 uur. Er kan
dan ook werk worden afgeleverd. Neem hierbij de
instructies van het RIVM in acht.

Onze tweede Challenge Sportchallenge

TAALDORP OP AFSTAND
Deze vrijdag wordt bij de vierdeklassers het
schoolexamen Taaldorp voor Engels gedaan. De
leerlingen die een dialoog moeten houden zitten met
de docent in een beeldverbinding. Spannend, maar
de eerste berichten zijn zeer positief!
SECTORKEUZE LEERJAAR 2
Vanwege de Coronacrisis hebben wij onze plannen
om in klas drie komend schooljaar al met de nieuwe
studierichting Dienstverlening&Producten te beginnen
moeten stopzetten. Het lukt niet om in deze situatie
een goed nieuw leerplan op te zetten.
We gaan dus komend schooljaar door met onze
studierichtingen Zorg & Welzijn en Economie &
Ondernemen, beide zijn ook in het leerwerktraject
mogelijk. Door het kiezen van de vier keuzevakken
die in elk van deze profielen horen, kunnen de
leerlingen die richting op maat maken voor hun
toekomstige MBO studie.
De leerlingen van onze huidige klas 2 krijgen de
uitgebreidere informatie hierover toegestuurd en
zullen via een Google forms formulier hun voorlopige
sectorkeuze moeten opgeven.
Met de volgende link kan vast gestart worden met
het bepalen van de juiste keuze:
www.rotterdamseleerroutekaart.nl

EEN FILMPJE OVER ECONOMIE EN ONDERNEMEN.
De routes die aan het eind genoemd worden, kun je
via je keuzevakken vormgeven. Bij ons zijn er soms
andere keuzevakken, maar minstens net zo divers!
HTTPS ://YOUTU.BE/0SQG-C 9VFBG
EEN FILMPJE OVER ZORG EN WELZIJN
Ook hier geldt dat de routes die aan het eind
genoemd worden via de keuzevakken vorm kunnen
worden gegeven. Er zijn bij ons veel verschillende
keuzemogelijkheden.
HTTPS ://YOUTU.BE/PT0 KJVO30EY
JIJ MAAKT VAN JE KEUZE MAATWERK DOOR VIER
KEUZEVAKKEN TE KIEZEN.
Dit doe je later in dit schooljaar. Eerst kies je voor je
sector!
Om toch alvast een idee te geven geven we hier een
opsomming van de keuzevakken waar onze huidige
derdeklas leerlingen uit konden kiezen:
Ondersteuning bij Sport & Bewegen
Voeding & Bewegen
Mode en Design
Presentatie en Styling
Huidverzorging
Haarverzorging
Tekenen, Schilderen en Illustreren
Ondernemen
De Bijzondere Keuken
Een Product Maken en Verbeteren.

De 2e uitdaging is opgepakt en gepost op Simulise, wij zijn
zeer trots op Jayden uit klas 2B! Wie volgt?

SCHOOLREIS
De schoolreis van woensdag 27 mei gaat niet door.
Wij zullen na de meivakantie beslissen of er in juni of
juli nog een nieuwe datum mogelijk is.
MENTOREN OP ZUID
De hogeschool Rotterdam heeft plannen opgezet om
hun studenten via allerlei communicatiekanalen de
individuele begeleiding van hun leerlingen door te
zetten. Wij vinden het over het algemeen lastig om
dit in deze tijd nog eens als extraatje erbij te nemen.
Voor twee klassen gaan we daar misschien toch een
poging toe wagen. De ouders van de leerlingen uit
die klassen krijgen daarover apart bericht.
SCHOOLEXAMEN OP SCHOOL
Vierde klas leerlingen die nog werk moeten inhalen
om het schoolexamen af te kunnen ronden, zullen
hiervoor op school worden gevraagd. Ouders en
leerlingen krijgen daarvan bericht.
Dit alles gaat volgens een strak tijdschema om
daardoor de RIVM normen te kunnen blijven
hanteren.

