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Namens de schoolleiding:
De nieuwsbrief “Cygnalement” wordt zes tot acht keer per schooljaar digitaal verspreid.
Het is een vooruitblik op de activiteiten van het Cygnus Gymnasium. Belangrijke data
staan ook op de website in de jaarplanner en u ontvangt in voorkomende gevallen meer
gedetailleerde informatie per post of per mail.

Personele aangelegenheden
Vanaf volgend schooljaar gaat Thomas Peters zich volledig toeleggen op het lesgeven,
wel op het Cygnus, gelukkig, en hangt hij zijn Afdelingsleiderschap aan de wilgen. Philip
Monas verlaat het Cygnus om na tien jaar onderwijs een andere weg in te slaan. Dat
betekent, dat het Management Team volgend jaar een andere vorm, invulling en
takenpakket zal krijgen. De organisatie zal daarop in overleg met ZAAM en de
Medezeggenschapsraad worden aangepast.

AVG & IBP
Vanaf 25 mei is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht en
IBP (Informatiebeveiliging & privacy) is daar een randvoorwaarde bij. In de basis stelt de
wet dat het straks voor gebruikers glashelder moet zijn welke data bedrijven, instanties
en sites over hen willen hebben, of al hebben opgeslagen. Het gaat om persoonlijke data
in de breedste zin: naam, adres, foto’s, e-mailadres, vingerafdruk, medische gegevens,
IP-adressen en nog veel meer. Ook moet duidelijk worden gemaakt waar die gegevens
voor gebruikt worden, en hoe ze zijn opgeslagen. Als men dat wil, moeten scholen hun
leerlingen en hun ouders dus inzicht bieden in hun gegevens, die op verzoek aanpassen,
verwijderen of overdragen aan een andere school bij een overstap. Toestemming van de
leerling en zijn of haar ouders is onder de nieuwe wet voor het opslaan of gebruiken van
persoonsgegevens in dit kader vereist. Dat betekent, dat u altijd op aanvraag inzicht
kunt krijgen in de gegevens, die bijvoorbeeld met betrekking tot uw zoon of dochter
worden bijgehouden in Magister. Ook zullen we nu jaarlijks aan het begin van elk
schooljaar expliciet toestemming vragen voor het gebruik van beeldmateriaal op
bijvoorbeeld de website. Nu wordt die toestemming eenmalig bij de entree in de eerste
klas verleend.

Mobiel Planetarium
Leerjaar 2 was op woensdag 6 juni de gelegenheid om op onze eigen locatie een mobiel
planetarium te bezichtigen. Het Anton Pannekoek Institute for Astronomy van de UvA
beschikt over een mobiel planetarium waarin beelden van ons heelal kunnen worden
getoond, gebaseerd op de meest recente observaties vanuit ruimtetelescopen. In de aula
was een soort iglo opgesteld, waarin alle tweede klassen in het kader van de NaSk-lessen
een programma te zien kregen over de opbouw van ons zonnestelsel en over de
speurtocht naar exoplaneten buiten ons eigen zonnestelsel.

Aristeia 7 en 8 juni
Op donderdag 7 en vrijdag 8 juni brandt de traditionele klassenstrijd “Aristeia” los. Welke
klas (in drie categorieën verdeeld) wint en welke klas maakt zich meester van de
felbegeerde sfeertrofee. Thema dit jaar is “Stereotypen”, dus is de voorbereiding van
hippies, bejaarden, motorgangs, surfers, kampeerfanaten et cetera in volle gang. Op
vrijdagavond is de prijsuitreiking in Panama op het eindfeest.

Uitslagen Examens CE1 en diploma-uitreiking 13 juni
Op 13 juni wordt de uitslag van het eerste tijdvak van het centraal examen
bekendgemaakt. ’s Middags om 13.00 uur vergadert het voltallige team van de
examinatoren over de resultaten en vanaf 16.00 worden alle geslaagden ontvangen in de

mediatheek voor een feestelijke bijeenkomst. Voor diegenen, die nog een herexamen
gaan maken op , komt de uitslag op 29 juni. Op de avond van vrijdag 6 juli volgt dan de
traditionele diploma-uitreiking. Onze dan bijna oud-leerlingen worden dan op passende
wijze uitgeluid.

Informatiemoment Groep 7 op 13 juni
Dit schooljaar organiseren VO-scholen voor het eerst een informatiemoment voor
zevendegroepers. In het systeem van Loting & Matching worden achtstegroepers geacht
ruim twaalf scholen op te geven. Veel ouders oriënteren zich daarom vaak een jaar
eerder al op mogelijke scholen, met of zonder hun kind(eren).
Ook het Cygnus heeft een dergelijk informatiemoment. Woensdagmiddag 13 juni komen
ruime tweehonderd zevendegroepers en evenzovele ouders op bezoek. De middag is op
aanmelding en we hebben uiteindelijk vele tientallen moeten afwijzen (of: verwijzen naar
de reguliere open dagen, waarop wij grotere capaciteit hebben).
Leuk om te weten is wellicht het programma. De zevendegroepers krijgen met hun
ouders een lesje Levend Latijn door derdeklassers, die getraind zijn door Alette Rosing.
Daarnaast worden ze rondgeleid door de leerlingmentoren/vierdeklassers. En tenslotte
een presentatie over school door Thomas Peters. Hopelijk is de overlast minimaal en de
indruk op de zevendegroepers maximaal.

15 juni Roostervrije dag
Op 15 juni hebben de leerlingen geen les. Het team van het Cygnus heeft dan tijd om in
sectieverband het einde van dit schooljaar en het begin van volgend jaar voor te
bereiden. Ook start dan in de loop van de middag de jaarlijkse personeelsactiviteit.

Documentaire Festival 26 juni
Op dinsdag 26 juni is er door de sectie Engels een documentaire-festival georganiseerd
voor en door onze vijfdeklassers. Ouders en belangstellenden zijn ook welkom in de Aula
op de vierde verdieping. Een zeer deskundige jury met onder meer een echte
documentairemaakster in de gelederen, zal de kwaliteit beoordelen en de drie beste
documentaire dingen mee naar de hoofdprijs. Aanvang 19.30 uur en de afsluiting zal
rond 22.00 uur plaatsvinden.

Toetsweek ter afsluiting van dit schooljaar

29 juni-5 juli

Op vrijdag 29 juni gaat de toetsweek voor alle leerjaren van start. Donderdag 28 juni is
de laatste lesdag. De lessen in de middag zijn voor klas 4 en 5 facultatief. Ze kunnen dan
alvast geen studeren of nog vragen stellen aan hun docent over de leerstof. Op
donderdag 5 juli worden de laatste toetsen afgenomen in alle leerjaren. Op 6 juli zijn de
leerlingen vrij en hebben de docenten tijd om alle toetsen na te kijken.
Op 9 juli kunnen de leerlingen van de leerjaren 1, 2 en 3 hun gemiste toetsen inhalen.
Op 12 juli hebben de leerlingen van de leerjaren 4 en 5 hun herkansingen en
inhaaltoetsen. Over de afronding van het schooljaar leest u in de eindejaarbrief meer
informatie. Ook krijgt u apart details over de excursies naar Lille (leerjaar 2) en
Keulen/Trier (leerjaar 3).

Ouderraad
De ouderraad houdt zich bezig met structurele, algemene zaken en het verbeteren van
de communicatie tussen de schoolleiding en de ouders.
Hebt u een probleem, vraag of opmerking, neem dit dan eerst rechtstreeks op met de
betreffende leerkracht of afdelingsleider. Leidt dit voor u niet tot een bevredigende
oplossing dan kunt u zich wenden tot de Ouderraad. Ons adres, waarnaar u vragen,
opmerkingen, ideeën et cetera kunt mailen is: cygnusouderraad1@hotmail.com.

