Metis Nieuwsbrief – juli 2021
Wat een schooljaar! We zijn bijna bij de finish van de achtbaan 2020-2021 aangekomen. Iedereen
heeft zijn bijdrage geleverd aan de voortgang van het onderwijs en het tegengaan van verspreiding
van COVID-19 door het volgen van de aanhoudende stroom maatregelen; de (soms erg lange)
quarantaines; het thuiswerken en al het zoeken naar de juiste werkwijze en oplossingen. Op de
Mauritskade heeft naar schatting 6% van de leerlingen corona gehad en zo’n 20% van de
medewerkers, gelukkig allemaal weer beter. In de laatste schoolweken hebben we weer veel socialeen buitenactiviteiten kunnen laten doorgaan. We danken iedereen, leerlingen, ouders, medewerkers,
stuk voor stuk voor alle extra inspanningen en creativiteit!
In het Parool van 29 juni prijkt het Metis bijna helemaal bovenaan het lijstje meest geliefde scholen.
Hier zijn we trots op! Nog niet eens zo heel lang geleden in 2008 zijn we opgericht als Cosmicus
Montessori Lyceum en gestart met 65 leerlingen in een noodgebouw op de Polderweg.
Wereldburgerschap, montessori en innovatief leren hebben altijd onze focus gehad en nog steeds!
We zijn een school voor alle Amsterdammers en willen dat blijven. De loting & matching in april
eindigde met een indrukwekkend aantal van 650 leerlingen op de reservelijst voor het Metis. Maar, er
is nog genoeg te doen: meer meisjes willen we, meer diversiteit, de havo verbeteren! En de coronatijd
verwerken niet te vergeten. We hebben een nieuw schoolplan gemaakt waar we samen de schouders
onder zetten.
Kiem Montessori, de mavo/havo-afdeling onder Metis’ vleugels, timmert hard aan de weg. Drie nieuwe
eerste klassen starten na de zomer op de Tweede Oosterparkstraat. Met een klein, maar zeer
bevlogen team ontwikkelen en borgen we hier een onderwijsconcept van montessori met veel ruimte
voor beweging en focus op sociaal leren.
Tot slot wil ik hier noemen de overstap van Joyce de Grand naar onze MSA-zusterschool Montessori
Lyceum Oostpoort. Joyce (deelschoolleider bovenbouw en plaatsvervangend directeur) heeft vanaf
het begin in 2008 met hart en ziel gewerkt aan het succes van het Metis en de schoolcarrières van
onze leerlingen en collega’s. Echt afscheid nemen we niet, want ze blijft een van ons, maar op de
Mauritskade geven wij vol vertrouwen het stokje over aan Tynke Mulder als deelschoolleider.
Ik wens iedereen een mooie zomer,
Hüseyin Asma, directeur
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Corona
Op 13 augustus besluit het kabinet over de coronamaatregelen na de zomer, nadat het OMT hierover
advies heeft uitgebracht. Het basisscenario is dat de richtlijnen die nu gelden van kracht blijven. Als de
situatie sterk verbetert of juist verslechtert, dan kunnen maatregelen worden af- of opgeschaald.
Scholen worden kort na de besluitvorming geïnformeerd over de geldende richtlijnen bij de start van
het nieuwe schooljaar, ook als ze hetzelfde blijven als nu.
We vragen u om goed de reisadviezen te volgen, want bij terugkeer uit landen waar code rood of
oranje van kracht is, geldt een quarantaine-plicht. Iedereen heeft een stapel zelftests mee naar huis
gekregen. Leerlingen (samen met ouders) en medewerkers wordt gevraagd om in de vakantie –
vrijwillig – tenminste vier keer een zelftest te doen:
•

direct na terugkomst van eventuele vakantie plus 3 dagen hierna;

•

drie dagen voor én de avond voor de eerste schooldag op woensdag 25 augustus.

Door de extra test na drie dagen heb je extra zekerheid dat je geen net opkomende besmetting
meedraagt en de school mee in neemt. NB bij klachten is de zelftest niet nauwkeurig genoeg, dus
moet je naar de GGD voor een test.
Vooralsnog blijft het mondkapje op scholen verplicht, dus denk daar ook weer aan straks!
Hartelijk dank voor de medewerking.
Examenresultaten 2021
Vandaag op 15 juli zijn de resultaten van het derde tijdvak bekend gemaakt. Sommige kandidaten
hebben op het allerlaatste moment nog hun diploma binnengesleept. We zijn trots op onze leerlingen
die echt geen makkelijk examenjaar hebben gehad!
De resultaten van onze leerlingen in 2021:
Vwo: 93%
Havo: 87%
Vmbo-t: 96%
Schoolgids, schoolregels, algemene mededelingen
De schoolgids voor het nieuwe schooljaar staat op de website. De belangrijkste wijzigingen ten
opzichte van de vorige schoolgids zijn:
-

3 havo komt bij de bovenbouw;

-

Nieuwe deelschoolleider bovenbouw: Tynke Mulder;

-

Metis-mavo is ten einde. De laatste lichting MML-mavoleerlingen neemt afscheid met een
prachtig slagingspercentage. De mavo-afdeling op de Tweede Oosterparkstraat is vanaf
2021-2022 volledig Kiem Montessori (en heeft een eigen schoolgids).

Een update van de schoolregels is gepubliceerd op de website.
Algemene mededelingen (bijlage): we mailen ze bij de start van ieder schooljaar en vragen alle
leerlingen en ouders/verzorgers ze weer eens goed door te nemen! Er wijzigt altijd wel iets, zoals nu
de informatie over de ouderbijdrage, de betaling van schoolreizen en de huur van kluisjes.
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En verder..
M-uren
Leerlingen schrijven zich in 2021-2022 ook weer wekelijks in voor de M-uren. Er is voor ieder wat wils
aan ondersteuning of uitdaging, creativiteit of zelfstudie en er is ook weer yoga en zaterdagschool. In
november evalueren we de M-uren als nieuwe vorm van keuzewerktijd.
Bovenbouwplanner
De bovenbouw maakt straks kennis met een nieuw instrument voor plannen, ontwikkeld voor overzicht
en spreiding van werkdruk. In de nieuwe (digitale) planner vinden leerlingen wat ze precies moeten
doen en wanneer toetsen en deadlines zijn. Hierbij vervalt de noodzaak om steeds in het PTA te
kijken voor toetsstof en in Magister voor toetsdata.
Schoolreizen
De jaaragenda is weer gevuld met mooie schoolreizen. We hopen van harte dat alles door kan gaan.
Meer informatie over de schoolreizen, de kosten en over de verschillende bestemmingen en thema’s
volgt per e-mail en op de ouderavonden. Montessorionderwijs op het Metis betekent binnen én buiten
leren. Wij zijn er klaar voor!
Enquête Kwaliteitscholen
Dank allen voor het insturen van de uitgestelde tevredenheidsenquête van juni. We zijn blij onze inzet
in de resultaten terug te zien. De onderwijsinspectie kijkt mee op het onderwerp Schoolklimaat en
veiligheid. Voor november aanstaande staat de reguliere, meer uitgebreide enquête weer in de
planning.
MR-verkiezingen
Er zijn twee vacatures in de leerlinggeleding van de MR. De MR heeft naast de formele zaken
momenteel (dit jaar) aandacht (gehad) voor de thema’s diversiteit; veiligheid en onderwijskwaliteit in
coronatijd; besteding van NPO-subsidie; werkdrukverlaging van leerlingen; vervroegde profielkeuze;
samenwerking tussen de deelscholen van het MML; gamen op school; planning van de studiedagen;
montessoriaans medezeggenschap en het schoolplan. Een heleboel belangrijke en interessante
thema’s waarbij de bijdrage van leerlingen en ouders belangrijk is! De MR flyert om kandidaten te
interesseren. Leerlingen kunnen zich melden via mml.dmr@msa.nl.
Nieuwe locatie 3e Oosterparkstraat
Het gebouw van de voormalige Linnaeusbasisschool staat tot onze beschikking. De roep om extra
ruimte is gehoord en we hebben de sleutel. We gaan de lokalen goed benutten. Met de exacte
invulling gaan we snel aan de slag. Slechts 10 minuten lopen vanaf de Mauritskade is het.
Eerste schooldag
Alle leerlingen hebben een brief gekregen over de start van het schooljaar op woensdag 25 augustus.
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Nogmaals van harte een goede vakantie gewenst!
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