Vragen algemene ouderavond Koers 22-9-2020

Q: Ik begreep dat er een aantal leerlingen die doorgestroomd zijn naar het reguliere onderwijs het jaar
moeizaam hebben gehaald of niet. Klopt deze informatie? Er vanuit gaande dat het klopt; wat is de
oorzaak hiervan? Zijn hierop aanpassingen gekomen voor het komend schooljaar voor de kids?
A: De leerlingen die overstappen naar m3, h4 of v4 stappen over van een gepersonaliseerde
onderwijsvorm naar een reguliere onderwijsvorm. Hier zitten verschillen in. Bij Koers worden
bijvoorbeeld geen toetsweken georganiseerd, in regulier wel. Natuurlijk spelen we bij Koers daarop in,
maar dat betekent niet dat de overstap voor alle leerlingen vlekkeloos verloopt. Dat is ook niet zo bij
leerlingen die van bijvoorbeeld regulier h3 naar regulier h4 gaan.
Als leerlingen Koers hebben afgerond, dan hebben ze alle verplichte kerndoelen behandeld. Ook op
dit punt betekent het niet dat de overstap dan vlekkeloos is.
Binnen Koers hebben we hier oog voor. Overleg tussen Koers docenten en docenten in de
bovenbouw vindt plaats om afstemming te hebben over lesstof, zodat de overgang soepel(er) kan
verlopen.

Q: MAVO leerling kan ook doorstromen naar BRAVO toch?
A: Een koersleerling die na leerjaar 2 naar mavo 3 gaat, kan dit ook op het Bravo College doen.
Q: Hanteren leraren dit stappenplan ‘Beslisboom Corona’ ook? Onlangs werden 14 leerlingen na half
uur les naar huis gestuurd.
A: Het stappenplan (beslisboom) wordt ook door docenten gehanteerd. Betreffende beslisboom is
intern gecommuniceerd de ochtend dat een aantal leerlingen vanwege (vermeende) klachten naar
huis is gestuurd. Niet alle collega’s hadden op dat moment al kennis kunnen nemen van deze
beslisboom.

Q: Ik heb een vraag omtrent de coronamaatregelen: Ik heb begrepen dat de leerlingen op de Philips
wel een mondkapje moeten dragen, maar op het College niet. Kun jij aangeven waarom?
A: Op Het College wordt niet gekozen om iedereen te verplichten een mondkapje te dragen. Iedereen
is echter wel vrij om dit te doen als deze persoon zichzelf daardoor veiliger voelt. We volgen de
richtlijnen van OMT en VO raad en verplichten van mondkapjes op scholen wordt hierin nog niet
opgenomen. Dit betekent niet dat aanpassingen van beleid niet kunnen gebeuren. Alles ook
afhankelijk van de situatie in het land en specifiek op Het College.

Q: Afgelopen jaar hebben verschillende docenten afscheid genomen van Koers. Is hier een
aanwijsbare reden voor? Koers is nog relatief jong lijkt me jammer dat er zoveel Koers ervaring zo
snel verdwijnt?
A: Heeft vooral te maken met de wet Werk & Zekerheid. Na twee jaarcontracten is het niet
vanzelfsprekend dat medewerkers een vast contract krijgen. Daarnaast hebben enkele collega’s de
laatste jaren vanuit logistieke overwegingen (dichterbij huis kunnen gaan werken) de keuze gemaakt
om Koers te verlaten. Het bouwen aan een stabiel en toekomstbestendig team is een belangrijke
doelstelling dit schooljaar.

Q: Blijft het rooster het hele jaar bestaan?
A: het huidige rooster blijft in ieder geval tot de herfstvakantie. Daarna gaan we kijken hoe we het
rooster (gedeeltelijk) anders kunnen vormgeven.

Q: Is er afstemming met bovenbouw over vakinhoud? Of in de modules van Koers alles aan bod is
gekomen om in het 4e leerjaar door te kunnen?
A: Ja, die afstemming is er. Als leerlingen Koers verlaten, hebben ze alle verplichte kerndoelen
behandeld. Docenten van Koers hebben overleg met de docenten van de bovenbouw om af te
stemmen. Bij Koers wordt de methode van Kunskapskolan gebruikt, in de bovenbouw worden voor de
vakken andere methodes gebruikt. Methodes leggen altijd andere accenten bij het behandelen van de
kerndoelen, wat maakt dat overleg dus noodzakelijk is.

