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Heropening scholen

Biologieolympiade junior

In de vorige Nieuwsbrief hebben we teruggeblikt op de
lastige periode met online onderwijs. Wat een vreugde
toen op de persconferentie gezegd werd dat we in
week 9 weer open mochten. Weliswaar met inachtneming van alle coronaregels en dat bleek nogal een
puzzel. We zijn best trots op het resultaat daarvan: alle
leerlingen kunnen weer fysiek onderwijs volgen, contact houden met klasgenoten en docenten en zelfs
toetsen maken (joepie?). Natuurlijk was het niet doenlijk
om met ieders persoonlijke voorkeuren rekening te
houden bij het indelen in groepen. Dan zouden we
nu nog aan het puzzelen zijn, zult u begrijpen.

Maandag 8 februari hebben 2e klassers van het vwo
en 2 brainsportleerlingen uit vwo 3 meegedaan aan
de eerste ronde van de biologieolympiade voor
de onderbouw, georganiseerd door de Aeres
Hogeschool Almere.

Ook voor de docenten is het een verademing: eindelijk weer bezig met je groep en beroep, zij het half.
En we willen hier zeker de leerlingen complimenteren:
ze zijn zich meer dan voorheen bewust van de noodzaak de regels in acht te nemen. Hoe beter we ons
allemaal daaraan houden, hoe groter de kans dat
we nog dit schooljaar écht helemaal open kunnen.
Want wie verlangt er niet naar een schoolfeest, een
feestelijke diploma-uitreiking, dat reisje als beloning
voor je prestaties bij die olympiade, een optreden
voor groot publiek tijdens de Artistieke Interlyceale en
zoveel meer? Tegelijkertijd heeft de school de gezondheid en veiligheid van leerlingen en personeel
hoog in het vaandel staan en dat leidt nu eenmaal
tot ongewenste beperkingen. Nog even de schouders eronder en prikken in die schouders en het einde
komt hopelijk in zicht.

Studiebegeleiding weer geopend!
De scholen zijn weer (deels) geopend en dat betekent
dat ook de studiebegeleiding op school weer van
start is gegaan. Mocht uw zoon of dochter in deze
moeilijke periode wat extra hulp kunnen gebruiken
bij het plannen en organiseren van het huiswerk,
het aanleren van studievaardigheden of juist bij vakinhoudelijke achterstanden dan kunt u contact met
hen opnemen. Een eerste gesprek is geheel gratis en
vrijblijvend. Naast de studiebegeleiding bieden zij ook
online bijlessen en examentrainingen aan. Al deze
diensten kunt u terug vinden op de website:
www.spectrumbrabant.nl
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bellen
met 040-2549348 of een mail sturen naar
onderwijs@spectrumbrabant.nl

Natuurlijk was de olympiade online en ook nog het
8e uur, geen ideale omstandigheden. De leerlingen
moesten inloggen met een Meetcode die ze
hadden gekregen van hun biologiedocent en
daarna konden ze onder toezicht van hun docent
gaan werken aan een onlinetoets. Landelijk worden
de beste 50 vwo’ers geselecteerd voor de volgende
ronde. Onder die 50, maar liefst 3 van onze school:
Allie Zong (V3d), Jurre Klomp (V2d) en Johan Voncken
(V2e). Zij gaan donderdag 1 april deelnemen aan
de online 2e ronde, waarin ook een praktisch deel
verwerkt zal zijn. Dit evenement gaat de hele dag
in beslag nemen. We wensen onze drie kanjers veel
succes!

Op weg naar het Lagerhuis
4 maart vond de ‘debatwedstrijd’ plaats van
BNN/ Vara “Op weg naar het Lagerhuis”. Door de
bekende omstandigheden waren er echter geen
debatwedstrijden tussen de scholen. Dit jaar was de
wedstrijd beperkt tot het houden van speeches via
een Zoomverbinding, waarbij de hele debatclub
aanwezig mocht zijn. Lisa van der Geer sprak mooie
woorden namens het LCL, over vlinders en aardbeienijs en – oh ja- graag een stukje meer gezonde
planeet aarde.
Er was een publieksprijs en een juryprijs te winnen.
De publieksprijs werd toegekend door de andere
scholen in een 12 points!-systeem dat we kennen van
het songfestival. Lisa kreeg aardig wat punten en van
sommige scholen de ’12 points’, maar werd geen
winnaar.
De jury bestond uit drie leden van Provinciale Staten
(vast veel verstand van politiek, maar minder van
speechen). Hun keuze liet ons in verbijstering achter;
het blijft een jurysport. Neemt niet weg dat de debatclub weer eens bijeen was en dat het een spannende
en amusante middag was. Volgend jaar hopelijk
weer écht debatteren.

Scheikundeolympiade 2021
Samantha Li (v6) is eerste van Nederland geworden
in de eerste ronde van de Scheikundeolympiade;
daar mag ze vreselijk trots op zijn! Naast deze
absolute ‘Queen of chemistry” presteerden ook veel
andere leerlingen uitzonderlijk goed: Jochem van de
Broek (v6) werd landelijk 6e! Naast deze twee worden
nog 7 leerlingen uitgenodigd voor de 2e ronde: Bram
Fliervoet, Koen de Wit, Elisa Kruijt, Mees du Croo de
Jongh, Guus van der Velden, Julia Ansems en Floor
van Leeuwen. In de 2e ronde gaan zij een toets van
3 uur maken met een niveau boven dat van het
centraal eindexamen. De 2e ronde wordt eind maart
gehouden en dient ter selectie van de 20 beste
kandidaten.
De Nationale Scheikundeolympiade 2021 vindt plaats
van woensdag 2 t/m woensdag 9 juni en wordt georganiseerd door BASF in De Meern. Deze intensieve
voorbereidingsweek (theorie en praktijk) wordt afgesloten met een theoretisch en een praktisch examen.
De beste vier deelnemers vormen het Nederlandse
team voor de Internationale Chemie Olympiade.
Aan de olympiade deden 2083 leerlingen mee van
124 scholen.

team invult (CasimirTech) en daarna naar de door
u gewenste site gaat, dan sponsort het betreffende
bedrijf met een percentage van uw aankoop ons
TechTeam. Het kost u niets extra’s en ons team kan
verder met zijn goede werk: de jeugd enthousiast
maken voor de wereld van techniek.
Casimir Tech Team

First Lego League
Wij zijn de Robo Runner, het tweede klas First Lego
League team van het LCL. De First Lego League is
een wedstrijd waar je op project, Core Values
(samenwerking) en robot prijzen kunt winnen. Bij het
project hadden wij een app bedacht om mensen meer te laten bewegen. Daar hadden we een
filmpje over gemaakt. Voor de Core Values moesten
we hun laten zien hoe goed we samenwerkten en
hoe we alles verdeelden onder de mensen. Voor de
robotwedstrijden moest je 3 filmpjes insturen van de
robot die de missies doet die we van tevoren hadden
geprogrammeerd. De jurering ging volledig online en
wij hebben een prijs gekregen voor de beste robotprestatie en wij kregen een uitnodiging om naar de
Benelux door te gaan, omdat wij de besten waren
van de regio Eindhoven.
Gijs Kruijt (v2)

First Tech Challenge
Het wedstrijdseizoen is 11 maart begonnen: leerlingen van de FTC wonnen meteen al de Connect
Award, niet alleen voor de prestaties van hun zelfgebouwde robot, maar ook voor de promotie van
de ideeën achter FTC: jongeren stimuleren om met
techniek bezig te zijn. Dat laatste doet de groep
op basisscholen, via het geven van workshops en
lezingen, het aandragen van ideeën en het delen
van hun ervaringen. De wedstrijden op 11 en 13
maart waren geen fysieke wedstrijden, maar vonden
wel plaats op school. Samen met 25 andere scholen
uit 7 EU-landen filmde de groep niet alleen de
prestaties van hun robot, waarmee ze een 3e plaats
veroverden, maar presenteerden ze ook in het Engels
aan de jury het hele proces daaromheen. Uiteraard
werd alles op afstand gestreamd.
Vorig jaar won ons team de Inspire Award en kwalificeerde zich daarmee voor de wereldfinale. Dat is ook
nu het streven. De komende wedstrijden draaien om
de plaatsing in de Nederlandse finale voor die Inspire
Award. In de volgende Nieuwsbrief leest u het vervolg.
Mocht u het team willen sponsoren, dan kunt u als
u artikelen online wilt bestellen dat doen via de site
van “sponsorkliks.com”. Als u hier de naam van het

Aanmeldingen
In week 11 konden nieuwe leerlingen zich aanmelden.
Het aantal aanmeldingen bleef voor het eerst sinds
jaren achter bij de verwachtingen, namelijk 160.
We hebben het echt gemist dat we ons niet konden
presenteren tijdens een open dag en de minilessen
en natuurlijk zien we ook een effect van de nieuwbouw om ons heen. We nemen dit op als moment
om met elkaar te reflecteren op onze school. We
verwachten dat dit ons wél de gelegenheid biedt
om de nieuwe brugklassers alle aandacht te geven
die ze verdienen in deze moeizame tijd, achterstanden weg te werken en vol in te zetten op een goede
begeleiding. Minder is meer!

Ouderavonden
In de week van 15 t/m 19 maart kon u zich inschrijven
voor gesprekken met docenten op de digitale ouderavonden. Deze zullen plaatsvinden op woensdag 31
maart en dinsdag 6 april.

Extra examentrainingen
Dit schooljaar hebben we subsidie ontvangen voor
het wegwerken van leerachterstanden. Deze subsidie
is besteed aan eigen inzet van docenten en inhuur
van externe partijen: Lyceo voor examentrainingen

en een herfstschool, Spectrum Brabant voor hulplessen. Daarnaast kunnen we elke examenleerling
twee examentrainingen aanbieden bij Luzac in
Eindhoven. Leerlingen en ouders worden binnenkort
over de mogelijkheden hiervan geïnformeerd.

Terugblik op het online onderwijs
Vanaf half december gingen we weer een lange
periode online. Na de ervaring begin vorig jaar
waren we beter voorbereid. Dat bleek ook wel uit de
enquête/ klassengesprekken waarin de mentoren
probeerden te peilen hoe er onder leerlingen gedacht wordt over de online lessen. De belangrijkste
punten die daaruit naar voren kwamen, willen we hier
samenvatten:
1. O
 ver het algemeen waren leerlingen tevreden,
maar ze misten het naar school gaan steeds
meer.
2. Er was weinig ruimte tussen de lessen. Enige schakel- of pauzetijd was wenselijk geweest.
3.	
Docenten waren goed bereikbaar, behulpzaam
en reageerden snel op vragen.
4.	
Van beide kanten (docent-leerlingen) waren er wel
eens technische problemen die de les verstoorden.
5. Leerlingen willen vooral afwisseling in lesvorm en
formatieve toetsen (proeftoetsen) en huiswerkcontrole droegen bij aan de motivatie.
6.	
Leerlingen willen ook graag een echt cijfer halen,
vooral zij die er niet zo goed voor staan. Het was
leerlingen ook niet altijd duidelijk wat de status was
van de formatieve toetsen.
We gaan uiteraard onze lessen trekken uit de
evaluatie en gelukkig kunnen leerlingen nu weer
deels naar school en toetsen maken. Zodra er een
gedegen beeld is gevormd van de voortgang van
de leerlingen en de mogelijkheden in het komend
jaar zullen we meer duidelijkheid scheppen over de
bevordering. Na de meivakantie komen we hierop
terug.

