Sint-Janscollege
Hoensbroek
Bijeenkomst klankbordgroep TTO – dinsdag 8 december 2020 (via MS Teams)
Aanwezig: Nikki Beulens, Wim Mastenbroek, Sandra Leufkens, Agnes van der Horst, Jean
Kisters, Nancy Schermer, Martin Molenaar, Nicole Hendrix, Laurien Sakic
Afgemeld/afwezig: Daniëlle Bussmann, Gaby Gijsberts, Stephany Meijer, Ellen Offermans,
Ruby van Dinther
Agenda
01.
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13.

Opening
Notulen vorige bijeenkomst d.d. 16-09-2020 (zie website)
Consequenties TTO-activiteiten schooljaar 2020-2021 i.v.m. Corona
Bilingual Attitude
Achterstand vanwege corona
Rectorenberaad Nuffic
Junior Speaking Contest
Big Challenge
PE klas 6
Economics klas 3
Ingebrachte agendapunten
Rondvraag
Sluiting

1.+2. Opening + notulen vorige bijeenkomst
Vergadering wordt gevolgd door vergadering Algemene Klankbordgroep (19:45 uur), hier
mogen ouders van de TTO-klankbordgroep ook bij aansluiten.
Vraag n.a.v. notulen vorige bijeenkomst: hoe gaat het nu met de online lessen  dit gaat
goed, nagenoeg alle lessen worden gestreamd.
3. Consequenties TTO-activiteiten schooljaar 2020-2021 i.v.m. Corona
Projectweek 1 is geannuleerd (werd ‘bijwerkweek’/gewone lesweek) waardoor verschillende
activiteiten niet door hebben kunnen gaan, alleen een deel van het project ‘English Day’ in
de brugklas is kunnen doorgaan en voor klas 4 en 5 presentaties van studenten van HS Zuyd
over de opleiding International Business (via Gaby).
Verder loop op dit moment ook het EuMind-project in TTO-2.
In TTO-3 wordt na de vakantie een online project met onze partnerschool in Belgrado
opgezet.
In TTO-4 proberen we een online project met onze partnerschool in Essen op te zetten in het
voorjaar. Bezoek aan Brussel in juni is op dit moment nog onzeker.
Verder bekijken we de mogelijkheden voor online projecten voor TTO-1/TTO-2 met onze
partnerscholen in Wassenberg/Mönchengladbach.

Wat alle overige projecten/activiteiten/excursies betreft blijft het onzeker óf en zo ja in
welke vorm deze dit schooljaar doorgang kunnen vinden. In de loop van januari/februari
gaan we knopen doorhakken wat betreft de doorgang van reizen en excursies.
Vraag: voldoen we door het wegvallen van de projectweek dan wel aan de eisen die Nuffic
stelt aan TTO-scholen?  Nuffic heeft al aangegeven hier coulant mee om te gaan, alle TTOscholen kampen met dezelfde problemen.
Opmerking m.b.t. de reizen: is het een idee om reizen in de zomervakantie te doen, omdat
er tegen die tijd waarschijnlijk weer meer mogelijk is?  daar zullen niet alle ouders het
mee eens zijn, men wil tegen die tijd waarschijnlijk ook weer graag met het eigen gezin op
vakantie kunnen. De situatie is momenteel gewoon nog te onzeker om reizen te organiseren
en data vast te leggen, we volgen de situatie op de voet en zullen ook flexibel moeten zijn.
We zullen ruim op tijd beginnen met vooruitkijken. Dit is met name van belang in klas 5,
aangezien de Rome-reis niet naar volgend schooljaar (examenjaar) uitgesteld kan worden.
TTO-3: in plaats van fysieke uitwisseling mogelijk stedentrip of andere schoolreis
(uitwisseling waarschijnlijk alleen via online projecten)
Phileas Fogg (brugklas) in maart: gaat wel door, mogelijk streamen voor ouders.
Stage: leerlingen krijgen langer de tijd, de stage mag eventueel ook (deels) online. Voor
leerlingen die echt niks vinden en voor wie het ‘spannend’ wordt: alternatieve opdracht.
4. Bilingual Attitude
Veel collega’s geven aan het momenteel erg lastig te vinden aan alle leerlingen een goede,
gefundeerde beoordeling voor Bilingual Attitude te geven, onder andere doordat zij
vanwege de corona-maatregelen niet door de klassen kunnen lopen en met name de
leerlingen achterin het lokaal niet goed kunnen horen. In de bovenbouw is het beter te doen
om een beoordeling te geven, mede doordat de collega’s de leerlingen daar al meerdere
jaren kennen en dus goed hun ontwikkeling kunnen zien. Bovendien vindt men het in de
bovenbouw urgenter om Bilingual Attitude te beoordelen, met name om een duidelijk
signaal af te geven aan leerlingen die op dit gebied onder de maat presteren.
Vandaar dat we binnen het TTO-team besloten hebben om nu met Kerst in de
onderbouwklassen géén beoordeling voor Bilingual Attitude te geven, maar wel in de
bovenbouwgroepen. Ouders van de TTO-onderbouwklassen zullen hierover per mail
geïnformeerd worden.
In de onderbouw zullen leerlingen die opvallend negatief of juist positief presteren op dit
gebied hierover wel door hun mentor aangesproken worden. Er zal ook een mail gaan naar
ouders van leerlingen die op dit moment duidelijk onder de maat presteren. Met Pasen
hopen we dan weer een gefundeerde beoordeling voor BA te kunnen geven in alle klassen.
5. Achterstand vanwege corona
Vakinhoudelijke achterstand ten gevolge van de schoolsluiting in het voorjaar vanwege
corona wordt zoveel mogelijk bij de afzonderlijke vakken weggewerkt. Er zijn extra financiële
middelen beschikbaar die met name in de examenklassen ingezet worden in de vorm van
(bijvoorbeeld) extra bijles.
Daarnaast constateren we met name in klas 2 een achterstand voor wat betreft het Engels
spreken: dit heeft onze aandacht en we dringen er bij het TTO-team op aan om (nóg) meer
aandacht te besteden aan Engelse taalvaardigheid, output, CLIL.

Constateren de ouders verder nog achterstand voor wat betreft de TTO-vakken?
Ouders constateren geen achterstand op tto-gebied/Engels gebied. Wel merken ouders
algemene achterstand, leerlingen vinden ’t moeilijk om te volgen.
Op inhoudelijk gebied: bij bepaalde vakken geen goede overdracht tussen leraren van vorig
jaar en dit jaar over wat wel en niet besproken is.
Dit heeft onze aandacht, wordt regelmatig besproken.
Er komen ook financiële middelen voor de voor-examenklassen (vanaf klas 2), er zal bij
rapportvergaderingen geïnventariseerd worden waar eventuele achterstanden weggewerkt
moeten worden.
Opmerking over de examentrainingen: hele positieve geluiden over gehoord!
6. Rectorenberaad Nuffic: ouderbijdrage
Er is tijdens dit rectorenberaad met name gesproken over het wetsvoorstel m.b.t. de
vrijwillige ouderbijdrage, die inhoudt dat iedere ouderbijdrage in het onderwijs vrijwillig
moet worden. D66 heeft een amendement ingediend waardoor profielscholen zoals TTOscholen hiervan uitgesloten kunnen worden. Profielscholen dienen dan wel een bindende
regeling te hebben voor ouders die niet kunnen betalen, want deze mogen niet uitgesloten
worden. Deze regeling moet duidelijk zichtbaar zijn op website/schoolgids: mogelijkheid tot
gespreide betaling, verwijzing naar stichting Leergeld e.d. Het kan uiteindelijk leiden tot
kwijtschelding (in het uiterste geval). Het opnemen van deze regeling gaat nu ook meetellen
in de visitaties. Andere optie: fonds oprichten (binnen school/ landelijk)
Verwachting is niet dat er veel kwijtschelding zal gaan plaatsvinden, is voorheen ook slechts
sporadisch voorgekomen.
7. Junior Speaking Contest
Net als vorig jaar geen klassenrondes, maar ‘vrijwillige’ leerlingen uit klas 2+3 voor de
schoolfinale in januari (nu nog onduidelijk of dit fysiek of online zal zijn) en een online
regionale finale.
8. Big Challenge
Online Engels wedstrijd, we zullen weer deelnemen met klas 1+2 (maart 2021), alle
leerlingen kunnen zich voorbereiden via een speciale app en alle deelnemers ontvangen een
prijs.
9. P.E. klas 6
P.e. in klas 6 wordt in gemengde groepen gevolgd, o.a. vanwege corona minder vrijwilligers
beschikbaar voor speciale (Engelstalige) lessen/workshops voor de TTO-leerlingen dus
programma is nu grotendeels in het Nederlands samen met niet-TTO leerlingen. We denken
na over een oplossing voor de komende schooljaren.
10. Economics klas 3
Reeds besproken bij vorige bijeenkomst.
Er is geen goede Engelstalige methode beschikbaar die aansluit bij de inhoud en het niveau
van het vak economie in 3 VWO en bij het vervolgtraject in de bovenbouw. Daarom wordt er
nu gewerkt met een Nederlands boek. Daarom worden de lessen nu in het Nederlands
gegeven  Dit heeft onze aandacht en we zoeken naar een oplossing (bijv. een goede
Engelstalige methode of een Engelse vertaling van de huidige methode).

Opmerking: de leerlingen hebben geen economieboek, er wordt gewerkt met stencils!  dit
is bekend, ging dit schooljaar helaas niet anders, volgend schooljaar zal er wel een boek zijn.
11. + 12. Ingebrachte agendapunten + rondvraag
- mooi initiatief/ alternatief de buddy-uitwisseling met Servië! Geeft in ieder geval een
gevoel van uitwisseling en kennismaking. Verwachting is wel dat het contact niet heel
automatisch zal verlopen, en dat zowel ouders als school hier (een beetje) achteraan
moeten zitten. Hopelijk kan er alsnog enige vorm van uitwisseling plaatsvinden in de
loop van het jaar. Het is wel echt een gemis voor de huidige 3VWO als er geen fysieke
uitwisseling kan plaatsvinden.  zoals gezegd komt er mogelijk een andere reis voor
TTO-3 (bijv. stedentrip) aangezien we bij een uitwisseling erg afhankelijk zijn van de
situatie, de maatregelen in het land van de partnerschool
- Naast Corona speelt de Brexit een rol in het programma voor de brugklas TTO.
Hebben jullie al zicht hoe hiermee om te gaan op het moment dat reizen weer
mogelijk is het voorjaar/ zomer?  hier hebben we op dit moment nog geen zicht
op, zowel de situatie rondom corona als de situatie rondom Brexit is op dit moment
nog te onzeker, we houden het in de gaten!
- Bilingual Attitude: in (bijvoorbeeld) in de History-les moet er worden voorgelezen
door de leerlingen zelf. Op zich prima, maar een klein groepje leerlingen zorgt dan
voor spanning, omdat zij anderen uitlachen als ze een foute uitspraak hebben.
Daarmee neemt de motivatie dus nog meer af. Wellicht dat docenten hier ook
aandacht voor kunnen hebben  zal doorgeven worden!
- Mocht de excursie naar Dover niet door kunnen gaan: graag tijdig op zoek gaan naar
een alternatief!  dit zullen we doen!
- Komt er na de kerst KWT plus?  hebben we nagevraagd: normaliter starten we met
KWT na de kerstvakantie, maar vanwege de huidige situatie is ervoor gekozen om
niet te starten na de kerst, maar dit te verplaatsen naar het voorjaar.
- Opmerking: vergaderen via Teams bevalt goed!  dit gaan we mogelijk vaker op
deze manier doen.
- Wanneer komt de uitslag van de Cambridge-examens  dit hebben we even moeten
uitzoeken: die van Cambridge Checkpoint (TTO-4) worden halverwege december
verwacht, die van Cambridge English Language & Literature (TTO-6) halverwege
januari. Leerlingen en ouders worden daar dan zo spoedig mogelijk over
geïnformeerd.
- Hoe zit het met een eventuele schoolsluiting op Sint-Jan?  er liggen plannen klaar
voor zowel een scenario met een gedeeltelijke sluiting als een scenario met een
volledige sluiting. We hebben nu meer ervaring dus kunnen sneller handelen.
Wanneer zou dat moment er zijn dan?  dat is niet duidelijk, zal bovenschools
besloten worden. Er is geen duidelijke grens bij hoeveel besmettingen er wordt
overgegaan op (gedeeltelijke) sluiting. Tot nu toe gaat het om geïsoleerde gevallen,
dus de situatie is op dit moment nog veilig.
- Vreemd dat er judo wordt gedaan bij gym, hierdoor is de kans op besmettingen
groter  dit zal besproken worden met de sectie lichamelijke opvoeding.
12. Sluiting
We wensen alle ouders mooie feestdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaar!
Volgende bijeenkomst: woensdag 24 maart.

