CYGNALEMENT

nieuwsbrief

maart 2018

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.

Personeel
Onze docent wiskunde, Maartje van der Wiel is in blijde verwachting en er wordt dus
naarstig naar vervanging gezocht voor de periode van haar zwangerschapsverlof, dat
aan het einde van dit schooljaar een aanvang zal nemen.

Op en om het schoolplein
Binnen korte tijd zijn er vier of vijf fietsen gestolen, die net buiten het hek stonden. Nu
hebben wij het aantal plaatsen voor fietsen op het schoolplein recentelijk sterk uitgebreid.
Zo staan er extra rekken buiten, beneden aan onze hellingbaan, en zijn er ook plaatsen
gecreëerd achter de parkeerplaatsen van de auto’s. Vanaf het plein worden tot op heden
overdag geen fietsen gestolen. Wij hebben daar ook gewoon cameratoezicht. Buiten het
hek wordt het lastiger. Er staan een aantal fietsen los in de vakken, die de gemeente voor
ons heeft geschilderd (de verf is echter bijna verdwenen) en voor een paar fietsen is er
plaats om aan het hek vast te maken met een kettingslot. Dat behoort echter wel tot de
slechtst mogelijke opties. Met de metro-ingang dichtbij verdwijnen fietsen daar vaker op
onnavolgbare wijze. Onze op het plein aangeboden stallingsmogelijkheden zijn nu op peil
en voldoende veilig en beschikbaar. Maar ook dan is het aan te raden om niet alleen het
AXA-slot, maar ook een kettingslot toe te passen. Zoals gebruikelijk kunnen wij helaas
geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies of diefstal van eigendommen op of
rond de school (dat geldt dus ook voor mobiele telefoons, overigens). Kortom, het is in
ieders belang, behalve dat van het fietsendievengilde, om de fietsen binnen ons hek te
plaatsen.
Buiten het hek is het overigens gevaarlijk om op de stoepen en pleintjes rond de school te
fietsen. Nu er een parkje aangelegd gaat worden en het metrostation Wibautstraat een
verbouwing tegemoet gaat, liggen er overal bouwmaterialen en is de situatie erg
onoverzichtelijk geworden. Vooral bij de reclamezuil zijn botsingen tussen fietsen en
voetgangers schering en inslag, soms helaas met letsel tot gevolg. Fietsen kun je dus
alleen op de daartoe bestemde weg!

Examenlezingen Latijn en Grieks

6 en 8 maart

Op 6 (Ignatius Gymnasium, Latijn) en 8 maart (4e Gymnasium, Grieks) zijn er de
traditionele examenlezingen door eminente classici. Zij verschaffen de examenkandidaten
inzicht in wat ze kunnen verwachten op het examen.

Herkansing Rekentoets

9 maart

Op 9 maart is er voor de leerlingen van de zesde klas nog een mogelijkheid om het cijfer
voor de rekentoets te verbeteren. Echt nodig is dat niet, aangezien de toets niet meer
meetelt voor het examen. Alleen bij de berekening van het gemiddelde cijfer voor het
behalen van een Cum Laude telt het cijfer nog mee. Ook wordt het afgedrukt op de
cijferlijst. Vooralsnog moeten we er van uit gaan, dat de leerlingen uit de vijfde klas de
rekentoets in de daarvoor bestemde derde afnameperiode tussen 30 mei en 11 juni gaan
maken.

Toetsweek Blok 2

12 t/m19 maart

Voor de bovenbouw begint de tweede toetsweek in tegenstelling tot eerdere berichten
niet op vrijdag 9 maart, maar op maandag 12 maart. Na overleg met de Medezeggenschapsraad hebben we besloten de tweede toetsweek twee weekenden mee te geven.
In de toetsweek van Blok 1 zijn een aantal knelpunten naar voren gekomen, die wij
door deze aanpassing zo goed mogelijk willen adresseren. Tevens vinden de mondelingen Nederlands en Engels voor de eindexamenkandidaten plaats in respectievelijk
de week voor en de week na de toetsweek. We wensen alle leerlingen heel veel succes!
Bij onverhoopte afwezigheid door ziekte bij toetsen of mondelingen ook graag contact
opnemen met de betreffende afdelingsleider, naast een telefoontje naar school
en een melding per mail naar: verzuim@cygnusgymnasium.nl

Profielwerkstukseizoen 2018

19 maart

Vanaf week 12 wordt in leerjaar vijf het startsein gegeven voor het maken van het
profielwerkstuk (PWS). De leerlingen krijgen dan informatie over de te volgen route
en de mijlpalen die onderweg behaald kunnen worden. Vóór de zomervakantie staan
de keuze van het vak, de begeleider, het onderwerp centraal . Ook worden de hoofden deelvragen geformuleerd. Na de zomer komt het eigenlijke onderzoek en de
verslaglegging aan de beurt. In december 2018 wordt het Profielwerkstuk afgerond
met een presentatie. Er wordt in duo’s aan gewerkt.

Voorleeswedstrijd

20 maart

Dinsdag 20 maart vindt de “ïnterne” finale van de Voorleeswedstrijd plaats, zie ook:
http://www.cygnusgymnasium.nl/het-cygnus/actueel/1020-voorleeswedstrijdeerste-klassen.html !!

Rapportvergaderingen blok 2

22 & 24 maart en 3 april

Donderdag 22 en vrijdag 24 maart zijn er rapportvergaderingen voor de onderbouw.
Leerlingen volgen een verkort rooster tot 12.50 uur. Voor 3 april geldt hetzelfde regime,
want dan zijn er de rapportvergaderingen over de leerjaren 4 en 5.

Voorlichtingsavond Excursies

26 maart

Op maandagavond 26 maart wordt voorlichting gegeven over de komende buitenlandexcursies van de leerjaren 3, 4 en 5. Nadere informatie volgt.

Fast Lane English

27-30 maart

Ongeveer zestig leerlingen uit de derde klas gaan een excursie maken naar Bath en Oxford
in het kader van Fast Lane English. Zij vertrekken op 27 maart en zijn weer terug op
Goede Vrijdag.

Gymnasiumconferentie

29 maart

Donderdag 29 maart organiseert het Barlaeus gymnasium de jaarlijkse conferentie voor
alle medewerkers van de Amsterdamse Gymnasia. De leerlingen hebben een verkort
rooster met 5 lesuren en zijn om 12.10 uur uit.

Het Paasweekeinde - de migratie

30 maart t/m 2 april

Op goede Vrijdag en Tweede Paasdag zijn zowel de leerlingen als de medewerkers van het
Cygnus vrij. Er wordt wel hard gewerkt op het Cygnus in dat weekeinde, aangezien er een
migratie zal plaatsvinden van de computersystemen. De overgang naar een andere
leverancier heeft uiteraard nogal wat voeten in de aarde. Aangezien echter al een aantal
scholen van onze koepel ZAAM is overgestapt, kunnen de meeste problemen voorzien en
voorkomen worden.

Herkansen en inhalen

4 april

Op woensdag 4 april kunnen de leerlingen van de leerjaren 4. 5 en 6 hun inhaaltoetsen en
herkansingen maken. Zij hebben zich daar op 28 maart voor kunnen opgeven in Moodle.

10 minuten Gesprekken

5 april

Op donderdag 5 april is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de vakdocenten van
uw kind over de behaalde resultaten en de voortgang van de studie. Vooraf, tot 26 maart
8.00 uur, kunnen ouders zich hiervoor inschrijven.

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.

