Lente
Als ik mijn ogen open doe
Zie ik de zon opkomen
Ik zie bloemen en bomen
Hier in dit prachtige land
Ik zie de boer zaadjes in de grond stoppen
En daarna de aarde omkloppen
Ik zie vrolijke mensen
Iedereen vol mooie wensen
Wensen over goed weer
Er hangt een gezellige sfeer
Ik hoor de vogels fluiten
De kleuren komen weer naar buiten
En geloof me, iedereen voelt dat de lente er weer is
Milou klas 7E

Beste ouders/verzorgers,
Voor de examenleerlingen breekt een spannende periode aan. Waar andere leerlingen
uitzicht op een kamp of excursie hebben, turen de examenleerlingen in hun boeken, met
als vooruitzicht een gymzaal waarin vooral de hersenen gymnastische oefeningen moeten
verrichten in een ijzige stilte.
Deze leerlingen hebben een groot deel van de vakantie benut om hun examens voor te
bereiden. Vreemde vormen van bijgeloof gaan hiermee gepaard. Ik hoorde van een jongen
dat hij per nacht een ander leerboek onder zijn kussen legde, in de hoop dat hele teksten ’s
nachts in zijn geheugen zouden worden opgenomen. Een andere jongen koppelde de
voetbaluitslag van Ajax aan de hoogte van zijn cijfer voor zijn wiskunde-examen middels
een ingewikkeld rekenmodel. Een meisje uit de vwo-examenklas gaf aan een
concentratiedieet te volgen. De ernst waarmee deze leerlingen zich voorbereiden op hun
examens is indrukwekkend.
Namens alle medewerkers wens ik de examenleerlingen veel succes en vertrouwen in hun
kunnen toe.
Met vriendelijke groet,
Elard Pijnaken

Rector
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*Start CE
*Techniekweek 8e klassen
*Landmeten 10A
*Toneelweek 9C
*Ouderavond 7e klassen;
thema: Digitale media
*Toneeluitvoering 9C voor ouders en
belangstellenden
*Toneeluitvoering 9C voor leerlingen
*Landmeten 10B
*Ardennenkamp 9A, B en C
*Stage 10C
*Overleg vMR
*Excursie 9E naar rechtbank
*Hemelvaartsdag + lesvrije vrijdag
*Rekentoets
*SE-week 3 voorexamenklassen vmbo
*SE-week 3 voorexamenklassen havo/vwo

Do 9 mei.
Week van 13 mei.
Week van 13 mei.
Week van 13 mei.
Wo 15 mei, 19.30u; koffie/thee staan om
19.15u voor u klaar.
Do 16 mei, 20.00u.
Vr 17 mei, 10.30u.
Week van 20 mei.
Week van 20 mei.
Week van 20 mei.
Do 23 mei, 18.30-20.00u.
Vr 24 mei, vanaf 12.30u.
Do 30 + vr 31 mei.
Do 6 juni.
Vanaf do 6 of vr 7 juni (zie rooster tzt).
Vanaf vr 7 juni (zie rooster tzt).

Toneelweek 9C
In de week van 13 mei heeft klas 9C toneelweek. De ouders hebben hier al een brief over
gekregen. Meer algemene achtergrondinformatie over toneel in 9 havo/vwo kunt u hier
lezen.
Landmeten
Op maandag 13 mei (10a) en op maandag 20 mei (10b) gaan de leerlingen van de tiende
klassen op Landmeetweek. De bus vertrekt om 07.00 uur; verzamelen om 06.45 uur op
school. We rijden naar Harlingen en vanaf daar nemen we de boot naar het schitterende
eiland Terschelling.
Tijdens deze werkweek gaan de leerlingen een stukje van Terschelling in kaart brengen. De
week begint met het verkennen van het gebied en uitleg over het landmeten. Op dinsdag en
woensdag vindt het daadwerkelijke meten plaats en wordt het gebied omgezet in getallen.
Op donderdag vormen die verzamelde getallen de basis waarmee de kaart getekend wordt.
De werkweek valt onder het vak wiskunde. Vaardigheden die aan bod komen, zijn
nauwkeurigheid, samenwerken, doorzettingsvermogen en abstract denken. Daarnaast is er
uiteraard ruime gelegenheid voor gezelligheid en om het mooie Terschelling te bewonderen.
De leerlingen zorgen samen met de docenten voor de corveetaken, waaronder ook het
koken.
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De docenten die het kamp begeleiden, zijn:
- 10a: Sirach Franssen, Zoë van Mansfeld (mentoren), Peter Peelen en Walter Rutten
(coördinator).
- 10b: Walter Rutten, Esther de Haas (mentoren), Annette Vonk, Mieke Hulsman en Pim
Duijvekam.
Op vrijdag 17 mei (10a) en 24 mei (10b) varen wij weer terug naar de wal en verwachten wij
omstreeks 16.30 uur weer terug op school aan te komen.
Er is tijdens de afgelopen ouderavond uitgebreid informatie verstrekt over het kamp. Mocht
u toch nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar rutten@marecollege.nl. De leerlingen
krijgen nog praktische informatie tijdens een klassenuur.

NB: Willen alle ouders, die dat nog niet gedaan hebben, een invulstrookje inleveren vóór 9
mei?

Terugkoppeling klassenouderoverleg (KOO) over ongeoorloofd verzuim
Op 18 april vond het laatste klassenouderoverleg plaats van dit schooljaar. We hebben in
groepjes gekeken naar oorzaken en mogelijke oplossingen voor het relatief hoge
geoorloofde verzuim op het Marecollege. Een aantal keer wordt het zware programma
(breed aanbod, veel activiteiten, vooral in de examenklassen) genoemd als mogelijke
oorzaak van het geoorloofd verzuim. Ook noemen ouders het zogenaamde
Curlingsyndroom (overbezorgde ouders) als mogelijke reden van het geoorloofd verzuim.
Voor oplossingen vragen ouders aan de schoolleiding om enerzijds naar de jaarplanning te
kijken om te onderzoeken of er meer spreiding mogelijk is van activiteiten in het (voor-)
examenjaar en anderzijds om nog eens de procedure rondom ziekmelden onder de loep te
nemen. Klik hier voor de volledige respons.

Vervolg 70-minutenrooster

Proces
Er is met Aziza Mayo (lector Hogeschool Leiden) afgesproken dat zij het Marecollege
begeleidt bij de invoering van het 70-minutenrooster. De begeleiding is tweeledig. Enerzijds
zal Aziza Mayo middels een actieonderzoek het effect van de invoering van een 70minutenrooster in kaart brengen. Anderzijds zal ze de docenten ondersteunen bij de
voorbereiding van het 70-minutenrooster op pedagogisch-didactisch gebied.

Actieonderzoek
Het onderzoek kent een tweejarige opzet, waarbij een tussentijdse evaluatie plaatsvindt
met eventuele bijstellingen en een eindevaluatie in februari 2020. Docenten, leerlingen en
ouders worden bij deze evaluatie betrokken.
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Ondersteuning begeleiding
Aziza Mayo zal in schooljaar 2019-2020 tijdens de ontwikkeldagen meedenken bij de opzet
van het programma om de 70-minutenles(sen) voor te bereiden. Ook zal ze haar kennis ter
beschikking stellen om de lesinhoud pedagogisch didactisch opnieuw vorm te geven.
Er wordt gewerkt aan de volgende instrumenten om de kwaliteit van de 70-minutenles te
waarborgen:
- Ontwerpwijzer
- Aangepaste kijkwijzer
- Feedbackinstrument voor leerlingen.
Leerlingenraad
Kira en Daan hebben hun taken neergelegd als voorzitter en secretaris van de
leerlingenraad. Wij danken hen hartelijk voor hun inzet.
Vanaf heden zijn Livia (klas 9) en Yaron (klas 8) de door de leerlingen gekozen voorzitter en
secretaris van de leerlingenraad. Zij zullen de standpunten van de leerlingen
vertegenwoordigen in de verstigings medezeggenschapsraad (vMR) en zorgdragen voor
een goedlopende leerlingenraad.
Laptops
Tijdens SE- en CE-weken zijn er minder laptops beschikbaar voor leerlingen om te lenen bij
de receptie. Deze laptops zijn dan in gebruik door het examenbureau.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in principe op woensdag 5 juni. Wijzigingen
voorbehouden. De meest actuele gegevens kunt u altijd vinden in het jaarrooster op onze
website.

Alle wijzigingen met betrekking tot de persoonsgegevens van leerlingen en ouders (emailadres, verhuizing, wijziging van mobiel nummer, etc.) kunnen doorgegeven worden via
het contactformulier op onze website.
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