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Beste ouders,
De nieuwsbrief “Cygnalement” wordt 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 mail. Ons ander journaal, Cygy, biedt
terugblikken op activiteiten die hebben plaatsgevonden.
Hartelijke groet,
Renée Kloos
Rector Cygnus Gymnasium

Algemeen
Op onze site treft u allerlei informatie aan, zoals een overzicht van het personeel
met bijbehorende emailadressen, jaarplanner, verzuimprotocol, et cetera. De
Schoolgids is ‘onder constructie’ en is binnenkort weer zichtbaar. Daarnaast
nemen we momenteel onze huisstijl en de compatibiliteit van de site met
bijvoorbeeld telefoons onder de loep.

Schoolleiding
Sinds dit jaar werkt de schoolleiding in een andere samenstelling: conrector
onder- en bovenbouw, leerjaarcoördinatoren voor leerjaar 1 tot en met 5 en de
rector. Voor leerjaar 6 hebben we nog geen leerjaarcoördinator. Mentoren en
conrector vervullen momenteel deze rol. Voor leerlingzaken kunt u in eerste
instantie bij de mentor terecht. De leerjaarcoördinator is het tweede
aanspreekpunt en in derde instantie komt de conrector in beeld.

Jaarplanner
Onze jaarplanner is voor zowel personeel als ouders in te zien en wordt soms
nog enigszins aangevuld. Deze aanvullingen staan in blauw, zodat u weet wat de
wijzigingen zijn.

Huiswerkklas 1 & 2
Vanaf volgende week starten wij met een huiswerkklas voor onze eerste-en
tweedeklassers. Dit initiatief is bestemd voor leerlingen die het fijn vinden om
direct na school zelfstandig huiswerk te maken in een lokaal, onder toezicht van
twee zesdeklassers. De huiswerkklas wordt kosteloos door school aangeboden en
zal plaatsvinden op maandag, dinsdag en woensdag het 8e en 9e uur, dus van
15.20 uur tot 17.00 uur. Meer informatie staat in de brief die aan eerste- en
tweedeklasouders is gestuurd.

Biologie leerjaar 5
Op donderdag 1 november woont een tiental biologieleerlingen uit de vijfde klas
het jaarlijkse scholierensymposium bij in het AMC. Op 15 november is er voor
een selecte groep ook nog een Anatomische les in het Concertgebouw.

Van mentor naar coach
In leerjaar vijf zijn we dit jaar overgestapt op een andere aanpak van het
mentoraat. Docenten zijn coach van een kleinere groep leerlingen en hebben met
hen individueel contact. Doel is om het contact met de leerling te verstevigen,
alle leerlingen aandacht te geven en met in plaats van over de leerling te
spreken. De leerling is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces en wordt
hierin gesteund door de coach.
Op dinsdag 6 november volgen de coaches een training.

Toetsweek, herkansingen & inhaaltoetsen bovenbouw
De eerste toetsweek voor de bovenbouw staat gepland van vrijdag 9 t/m vrijdag
16 november. De herkansingen van PTA-onderdelen vinden plaats op vrijdag 30
november. Ook gemiste toetsen kunnen op 30 november ingehaald worden. Na
afloop van dit herkansings- en inhaaltoetsmoment is er weer gewoon les.
Alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 & 6 dienen hun aanvraag voor herkansingen
en inhaal-toetsen op dinsdag 27 november vóór 16.00 uur te hebben ingediend
in de daartoe strekkende enquête op Moodle.
In de leerjaren 4 en 5 heeft iedere leerling na elk blok een herkansing over het
betreffende blok. In de zesde hebben de eindexamenkandidaten een herkansing
na blok 1 (over blok 1) en twee na blok 2 (over blok 2).
We raden alle ouders en leerlingen aan het PTA-reglement op de site goed te
lezen. De regel voor het plegen van fraude bij een herkansing is gewijzigd.
Indien zaken onduidelijk zijn, stel dan vooral vragen aan de mentor of aan de
betreffende PTA/SE-examensecretarissen Eric Schneiders of Wander Klein
Kranenburg. Voor vragen over het Centraal examen kunnen leerlingen terecht bij
examensecretaris Chris van Bree.
Voor onze vierdejaars is deze toetsweek een nieuw fenomeen. Wellicht kunt u
deze of volgende week eens even de tijd nemen om samen met uw zoon of
dochter de tot nu toe behaalde cijfers in Magister te bekijken en zo nodig een
plan te maken voor het voorbereiden van de komende toetsen.

Huiswerkavond leerjaar 1
Op woensdag 14 november organiseren we een avond voor geïnteresseerde
ouders van eersteklassers. Het onderwerp is: ‘hoe help ik mijn kind bij het
maken en leren van het huiswerk’. Aanvang: 19.30 uur. Meer informatie volgt.

Wiskunde B-dag

Op vrijdag 16 november wordt voor de leerlingen uit leerjaar 5 met wiskunde B
in hun pakket de wiskunde B-dag georganiseerd. Leerlingen gaan landelijk in de
slag met opgaven, die ze groepsgewijs tot een goed einde moeten brengen. Het
behaalde cijfer telt mee als praktische opdracht voor het School Examencijfer
(SE).

Blok 2
Blok 2 begint op maandag 19 november. In deze week vergaderen de docenten
over de onderbouwklassen en is op woensdag en donderdag een verkort rooster
van kracht. Kort daarna wordt het rapport meegegeven aan uw kind. De
rapportvergaderingen voor de bovenbouw vinden plaats op 6 en 7 december,
met ook weer een verkort rooster.

Museumdriedaagse - dag 1
Op woensdag 21 november staat een museumdag op de agenda. Een nieuw
initiatief van het Cygnus Gymnasium om extracurriculaire activiteiten te
organiseren, waarbij de hele school er met alle jaargangen op uit gaat. Leerjaar
1 en 2 gaan naar het IDFA, voor leerjaar 3 staat Micropedia en Aluin (een Grieks
drama) op de rol, De Grieken van leerjaar 4 gaan ook naar de voorstelling Aluin;
de overige leerlingen uit leerjaar 4 krijgen een programma in de Hermitage en
bezoeken een literaire talkshow van Abdelkader Benali in de OBA. Voor het vijfde
leerjaar is een keuzepallet; Grieken naar Aluin, techniek naar het
Teylersmuseum, de kunstzinnigen gaan met de sectie kunst op pad en de sectie
geschiedenis gaat voor informatie over de Tachtigjarige oorlog naar het
Rijksmuseum. Leerjaar 6 krijgt de tijd om aan de laatste hand te leggen aan het
profielwerkstuk. Wij zijn zelf erg enthousiast over het programma en hopen
hiermee weer een Cygnustraditie te creëren.

Taaldorp Duits
De derdeklassers bevinden zich op maandag 26 november in een virtueel dorp
gesitueerd in Duitsland. Er is van alles te doen in het nagebootste dagelijkse
dorpsleven en natuurlijk wordt er enkel en alleen Duits gesproken. Naast de
docenten van de sectie Duits speelt ook een aantal ouders mee!

Beroepenvoorlichting
Voor de leerlingen van leerjaar 3 organiseert onze decaan Anna Vermeiden op
dinsdag 27 november tussen 15.20 en 17.00 uur een informatieve middag waar
ouders aan derdejaars vertellen over hun beroep in relatie (al dan niet) tot de
opleiding die ze gevolgd hebben. Hierover ontvangen de leerlingen informatie.
We danken alle ouders hartelijk die ieder jaar weer de moeite nemen hieraan
mee te werken!

Sinterklaas

Op 5 december bezoekt Sinterklaas traditiegetrouw onze school. Vanaf 13.00 uur
zijn er geen lessen meer en vieren de leerlingen Sinterklaas op geheel eigen
wijze.

Profielwerkstuk (PWS)
Eerder dit jaar is er een PWS-tweedaagse gehouden waarbij onze kandidaten
workshops hebben kunnen volgen en de vrijheid hebben gekregen om
vorderingen te maken met hun profielwerkstuk. Op 21 november krijgen de
vijfdeklassers wederom een hele dag de tijd om op school onder begeleiding te
schrijven en te analyseren. Op 18 december worden de stukken ter beoordeling
ingeleverd bij de eerste en tweede begeleider en op 24 januari volgt het PWSgala. Op deze spetterende avond laten onze Cygnianen aan ons personeel en
andere genodigden zien waar zij na zes jaar Cygnus Gymnasium toe in staat zijn.

Aanpakavond
Op dinsdagavond 11 december, aanvang 19.30 uur vindt een zogenaamde
“aanpakavond” plaats voor leerlingen en ouders van leerlingen uit de tweede
klas. De titel doet overigens iets ergers vermoeden dan inhoud: niet de leerling
wordt aangepakt, maar ouders, leerlingen en school wisselen van gedachten over
de vraag hoe de leerlingen thuis het best geholpen kunnen worden bij hun
huiswerk en een effectieve voorbereiding op de toetsen. De nadruk ligt op de
ontwikkeling van schoolse vaardigheden (executieve functies). Het thema van de
ouderavond is dus ‘We pakken het aan!’. Meer informatie volgt.

Paarse vrijdag
Paarse Vrijdag is een dag waarop scholieren en personeel door het dragen van
de kleur paars op school hun solidariteit kunnen tonen
met homoseksuelen, biseksuelen, lesbiennes en transgenders (LHBT). In
Nederland wordt de dag sinds 2010 ieder jaar op de tweede vrijdag van
december gehouden; dit jaar op 14 december.

Voorlichtingsavond AIM leerjaar 1
Op maandag 17 december vanaf 19.15 uur zullen onze eersteklassers het
toneelstuk 'Les trois petits cochons' opvoeren voor hun ouders, broertjes en
zusjes en andere belangstellenden. Voorafgaand aan de opvoering verzorgen de
docenten Frans een presentatie over AIM, de methode die in de lessen Frans
gebruikt wordt. Vanwege alle vermoeienissen hebben de eersteklassers op 18
december het eerste uur vrij. Meer informatie krijgt ontvangt u van de sectie
Frans.

Bezoek basisscholen leerjaar 1
De lessen voor leerjaar 1 stoppen op dinsdagmiddag 18 december om 12.10 uur,
want alle eersteklassers gaan dan even terug naar hun basisschool. Ze zoeken
hun oude juf of meester op én vertellen in groep 8 over de overstap van

basisschool naar middelbare school. Dit versterkt de band van ons en onze
leerlingen met de basisscholen en daarnaast het is leuk voor leerlingen om weer
even op hun oude school te zijn!

Kerstviering
Traditiegetrouw wordt op de laatste dag voor de kerstvakantie aan het eind van
de ochtend een kerstviering georganiseerd voor alle leerlingen. Op donderdag 20
december volgen de leerlingen in de ochtend les met aansluitend de kerstviering
in de aula. ’s Middag gaat iedereen thuis kokkerellen en ’s avonds nuttigen alle
leerlingen samen met hun mentor hun eigen kerstdiner. Meer informatie
ontvangen leerlingen en ouders per mail.
En dan is het winter! Op vrijdag 21 december hebben de leerlingen geen les; het
personeel heeft dan een eigen feestje.

Ouderraad
De ouderraad houdt zich bezig met structurele, algemene zaken en het
verbeteren van de communicatie tussen de schoolleiding en de ouders.
Het adres voor alle leerjaren waarnaar u vragen, opmerkingen, ideeën etc. kunt
mailen is: cygnusouderraad1@hotmail.com. Op de Cygnus website vindt u onder
de kop ‘ouderraad’ de verslagen van de ouderraadsvergaderingen.
Momenteel is de raad bezig met de organisatie van een aantal avondlezingen
voor geïnteresseerden. De eerste Çygnus ontmoet: …’ is op 20 november met als
gastspreker Maaike Post. Meer informatie hierover krijgt u van de raad.

