Aan: alle ouders/verzorgers en de leerlingen in
Gouda, Leiden en Lekkerkerk
Onderwerp:
Datum:

coronacrisis, heropening school
27 mei 2020

Beste ouders of verzorgers en leerlingen,
Wekelijks informeren wij u en jou over een aantal zaken die het schoolleven betreffen.
Heropening school
Vanaf 2 juni hopen we de leerlingen weer op school te ontmoeten. In verband met de 1,5 meter richtlijn
kan er slechts een beperkt gedeelte van de leerlingen tegelijk op school zijn. Er is dan ook niet heel veel
ruimte voor het volgen van ‘gewone’ lessen. Maar deze zullen – beperkt – wel gegeven worden. Alle
leerlingen zullen vanaf 2 juni één à twee dagdelen per week op school zijn. Dat betekent uiteraard dat
het grootste deel van het schoolwerk nog thuis gedaan wordt. Je aandacht spreiden tussen thuis en
school is voor leerlingen niet altijd makkelijk. Dat geldt overigens ook voor de docenten: als je op school
moet zijn om les te geven kun je niet tegelijk antwoord geven op vragen van leerlingen die thuis aan het
werk zijn of onlinelessen geven. Dit spanningsveld maakt dat we voorzichtig beginnen met het geven
van ‘gewone’ lessen. Als de schoolopening goed verloopt kan het aantal lessen de komende weken
misschien nog toenemen.
Hoe gaat het schoolleven na 2 juni eruit zien?
Deze week wordt vanuit de sectoren en locaties een brief gestuurd met meer specifieke informatie.
Daarin wordt aangegeven welke leerlingen wanneer en voor welke activiteiten worden verwacht. Voor
het geheel van de school gelden de volgende uitgangspunten:
•
De huidige werkwijze van onderwijs op afstand is uitgangspunt en wordt voortgezet.
•
De leerlingen die op dit moment intensieve begeleiding (op afstand) krijgen zullen op school
begeleid worden. De groep wordt uitgebreid met leerlingen die om welke reden dan ook hun
schoolwerk niet op orde hebben.
•
In verband met het praktische karakter van het curriculum worden de beroepsgerichte vakken op
het vmbo voor zover mogelijk op school gevolgd.
•
Leerlingen komen naar school voor practica van bijvoorbeeld natuurkunde en scheikunde.
•
Er zullen op school ook toetsen worden afgenomen.
•
Leerlingen komen naar school voor een (groeps-)gesprek met de mentor.
•
Ten slotte worden er in alle sectoren en locaties in beperkte mate ook ‘gewone’ lessen gegeven.
Voorlopig zullen de meeste leerlingen het grootste deel van de week thuis aan het werk zijn.
Een mooi begin om het leven op school weer op te starten. Een mooie gelegenheid ook om met elkaar
uit te proberen wat haalbaar is in verband met de verstrekte richtlijnen en wat meegenomen kan worden
naar het nieuwe schooljaar, ervan uitgaande dat de beperkingen dan nog zullen gelden.
Filmpjes
Wij realiseren ons dat u/jij een enorme hoeveelheid informatie te verwerken krijgt over hoe het
schoolleven eruit zal zien na 2 juni én over de maatregelen die genomen zijn om gezondheidsrisico’s te
verkleinen. Daarom hebben we alles nog eens samengevat in twee korte filmpjes. We nodigen met
name de leerlingen uit om deze filmpjes te bekijken: onderwijs na 2 juni en coronamaatregelen.

Onlinelessen
Veel onlinelessen worden gegeven door middel van het programma Teams. Vanaf 2 juni zal de
chatfunctie opengezet worden, zodat de leerlingen (alleen tijdens de les) hun vragen kunnen stellen.
We houden er rekening mee dat de beperkende maatregelen ook nog zullen gelden in het nieuwe
schooljaar. Daarom zal er in alle locaties en sectoren geëxperimenteerd worden met onlinelessen,
waarbij een deel van de leerlingen in het lokaal aanwezig is en een deel thuis meeluistert. Zoals eerder
vermeld is de aanwezigheid van leerlingen bij onlinelessen vanaf 2 juni verplicht.
Leerlingenvervoer
De overheid roept de leerlingen op het gebruik van het openbaar vervoer zoveel mogelijk te vermijden
en waar maar enigszins mogelijk is met de fiets te komen. Wij beseffen dat een gedeelte van de
leerlingen echt afhankelijk is van het openbaar vervoer. Deze week wordt geïnventariseerd wie dat
betreft, zodat ook afspraken met vervoerders gemaakt kunnen worden. Het zou kunnen dat niet in alle
gevallen een passende oplossing gevonden kan worden. Als dat zo is gaan we met u in gesprek om tot
een maatwerkoplossing te komen.
Wij wijzen u/jullie erop dat in het openbaar vervoer een mondkapje verplicht is. Dat geldt ook voor het
pontje in Lekkerkerk.
Ten slotte
De Latijnse Bijbel brengt het woord corona in verband met Jezus. In Hebreeën 2:9 lees je de woorden
‘Jesum coronatum’. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Met Hemelvaart herdachten we
Zijn kroning. Volgende week is het Pinksteren. De Heilige Geest is uitgestort. Die wil leiden in alle
waarheid, ook in tijden van corona.
Wij willen ouders, leerlingen, gezinnen en families van harte de nabijheid van de Heere toewensen in
alles wat ons overkomt.
Alle berichtgeving over het coronavirus is terug te lezen op www.driestarcollege.nl/corona. Als u/jij
vragen hebt, schroom niet om die te stellen aan de mentor. Als dat niet tot een bevredigende oplossing
leidt, mag u/jij contact opnemen met de afdelingsleider.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,

Drs. G. Bergacker

