Metis Nieuwsbrief – september 2020
Via de Metisnieuwsbrief informeren we ouders, verzorgers en andere relaties over interessante
Metiswaardigheden. Medewerkers van Metis leveren hun bijdrage en soms schrijven leerlingen zelf
een stukje in de nieuwsbrief. De Metisnieuwsbrief wordt verspreid per e-mail en gepubliceerd op de
website van het MML.

Beste leerling, ouder(s) en/of verzorger(s),
We zijn ontzettend blij dat het onderwijs op school in deze moeilijke tijden doorgang kan vinden. Dat
de nieuwe leerlingen op kamp naar Texel konden is geweldig. Het onderbouwuitje naar de Efteling, de
tweedejaars van Kiemm zijn op surfkamp geweest en zelfs het Kiemmkamp naar de Ardennen is
geweest. Ook andere (aangepaste) activiteiten gaan door als dat binnen de beperkingen van het
coronaprotocol mogelijk is. Docenten en leerlingen vinden het fijn om elkaar weer te kunnen
ontmoeten. De inhoudelijke overdracht is belangrijk, maar het contact met leerlingen op de werkvloer
is hetgeen wat ons de meeste voldoening geeft.

Tweedaagse start schooljaar
Het volledige team medewerkers Metis en Kiemm is dit jaar bijzonder mooi begonnen met een
tweedaagse in Bergen. We hadden daar alle tijd en ruimte om (op anderhalve meter afstand) het
schooljaar voor te bereiden en we zijn goed verwend met gezamenlijke activiteiten, eten en drinken.
De goede vibe van de 2-daagse komt ongetwijfeld ten goede aan de leerlingen. (#subsidie
werkdrukvermindering).

M-uren
De M-uren zijn begonnen! Hier hadden we onze pijlen voor dit schooljaar op gericht. Alle havo/vwoleerlingen kiezen elke week hun dagelijkse M-uur, waarmee we het montessoriaspect van (leren)
kiezen en maatwerk kracht bijzetten. Individuele coaching van leerlingen helpt hen een weg te vinden
in het aanbod van ondersteuning en uitdaging.
U begrijpt dat de extra inspanningen die we allemaal leveren voor invoering van de M-uren, door de
coronamaatregelen inmiddels wel zo’n beetje zijn verdubbeld. Maar gelukkig, nu het een beetje begint
te lopen merken we dat het toch de energie geeft waarmee we eraan begonnen waren.

Onderbouw h/v
De onderbouwleerlingen volgen nu allemaal een profiel: technasium, Coderclass of Metisprofiel.
Leerlingen binnen het Metisprofiel krijgen het vak Kunstbende, waarin theaterlessen aan bod komen
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en scenografie. Drie enthousiaste docenten zijn met de leerlingen aan het onderzoeken hoe je met
focus en ruimte kunt spelen. Ook vormgeving, fotografie en video-art staan op het programma.

Bovenbouw h/v
In de bovenbouw havo/vwo werken de leerlingen binnen het project " verkiezingen" bij de vakken
Nederlands, maatschappijleer en informatica op verschillende niveaus. Bij informatica bouwen ze een
website, zodat er daadwerkelijk verkiezingen worden gehouden; bij Nederlands is er aandacht voor
debatteren en bij maatschappijleer wordt het politieke stelsel uitgelegd. Het oprichten van een eigen
partij is onderdeel van dit project. Binnenkort gaan de klassen naar Den Haag, naar o.a. het
Binnenhof.

Ook al is het in deze tijden ingewikkeld om met externen samen te werken, we zoeken daarin een
weg. Zo starten we de samenwerking met de pre-University van de Vrije Universiteit (VU) weer op.
Bovenbouwleerlingen kunnen zich opgeven voor colleges aan de VU. We wachten af of dit online
plaatsvindt of op de locatie zelf. Sommige van onze Coderclass bovenbouwleerlingen mogen op de
VU al eerstejaarsvakken volgen!

Kiem Montessori
Kiemm is dit jaar gestart met een nieuw rooster, met na elke les een pauze. We doen mee aan een
Europees project voor montessorididactiek en de aanpak van de stadse adolescent. Jongens- en
bewegingsdidactiek is een belangrijk onderdeel, dus we verwachten dat we binnen dit project veel
kunnen halen en brengen om het voortgezet montessoricurruculum verder te verbeteren.

Corona
Het coronaprotocol is volop in uitvoering. Nu de ‘r’ in de maand is worden de inmiddels vertrouwde
hygiënemaatregelen, maar daarnaast nu ook volop de regels bij klachten en testen strikt gevolgd. We
blijven bij iedereen benadrukken die verantwoordelijkheid te nemen!

Testen impliceert vooralsnog veel wachten, op dit moment ben je tot wel vijf dagen bezig, maar ook bij
lichte klachten blijf je thuis tot je een negatieve testuitslag hebt. Lees vooral het protocol nog eens!
Leerlingen volgen thuis hun PL&NR en docenten proberen vanuit huis het onderwijs zoveel mogelijk
te continueren. Het ziekteverzuim van medewerkers heeft zijn ups en downs. Voor onderwijspersoneel
is sinds deze week een sneltest met voorrang beschikbaar.

In de klassen is er opnieuw aandacht voor het op afstand werken via MS Teams en we oefenen met
het gebruik van Teams Room. Mocht er onverhoopt weer een lock-down komen of mocht een docent
voor langere tijd thuis komen te zitten, dan is het wel zo prettig als iedereen de online lessen weet te
bereiken en begrijpt hoe deze ingericht zijn. Waar je als organisatie vroeger altijd een plan B moest
hebben, heb je nu ook een plan C en D nodig!
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Bij een positieve testuitslag beslist de GGD wat er gebeuren moet. Vorige week hebben we dit voor
het eerst ervaren. Na de positieve testuitslag van een aantal leerlingen heeft de GGD direct bron- en
contactonderzoek gedaan. De handelswijze van de GGD, o.a. meerdere gesprekken met de
betrokkenen en de schoolleiding, kwamen uiterst accuraat en zorgvuldig op ons over en de uitkomst
van het onderzoek kwam mede daardoor als een geruststelling: er was geen urgentie voor de andere
leerlingen of de medewerkers om thuis te blijven.
Als er “nauw contact” met de positief geteste leerling of medewerker is geweest; dat wil zeggen langer
dan 15 minuten binnen de anderhalve meter afstand, dan wordt er direct contact opgenomen met de
betreffende personen. Met hen wordt dan een afspraak gemaakt over thuisquarantaine.

Ventilatie
Wat de ventilatie in school betreft; die is in orde. Maar we anticiperen op de komende herfst- en
wintermaanden met nieuw onderzoek naar de ventilatie en dan met name naar hoe die het best kan
worden afgesteld als het niet wenselijk is dat er ijskoude buitenlucht naar binnen komt.

Bijspijkeren en ondersteuning
Mochten leerlingen na een thuisquarantaine of anderszins een achterstand oplopen, dan kunnen zij
zich aanmelden voor de zaterdagschool. Ook in de herfstvakantie organiseren we een
bijspijkerprogramma.

Verzuimmeldingen graag via mail/Magister
Vriendelijk verzoek om ziekmeldingen niet meer telefonisch, niet via de voicemail, maar via Magister
of het e-mailadres mml.verzuimmeldingen@msa.nl te doen! Voor dringende vragen is de telefoon dan
weer beschikbaar.

Mohammed Es Sobhy
Het tragisch overlijden van onze leerling Mohammed, op 22 februari van afgelopen schooljaar, had
een grote impact op onze leerlingen, van de Mauritskade en van de Tweede Oosterparkstraat.
Mohammed was juist naar de mavo-afdeling overgestapt en voelde zich daar opperbest. Het klikte.
Toen kwam aan het einde van de voorjaarsvakantie het ongelooflijk trieste bericht van zijn overlijden.
De leerlingen hebben gerouwd, maar daarna zijn ze, in de eerste plaats de vrienden uit zijn nieuwe
klas 3mh2, in actie gekomen zodat Mohammed meer zou achterlaten dan enkel een goede
herinnering. De respons vanuit onze leerlingen van het MML en zelfs daarbuiten, bovenal van jonge
mensen, was enorm.
Nu kunnen we vertellen dat via de organisatie Time to help - Nederland op 4 september 2020 twee
waterputten (nr. 42 en nr. 43) geopend zijn “In Memory of Mohammed Es Sobhy (Metis Montessori
Lyceum)” in Kalebera VLG, Mukongo district, Oeganda. Dat zegt wat over Mohammed, dat zegt wat
over het vermogen van onze jongeren om hun verdriet om te zetten in positieve actie. Dank aan allen.
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