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

coronacrisis, afsluiting schooljaar en opstart in D.V. september a.s.
30 juni 2020

Beste ouders of verzorgers en leerlingen,
Op 24 juni maakte het kabinet bekend dat de anderhalve meter regel vanaf 1 juli niet meer zal gelden
voor het voortgezet onderwijs. We zijn blij met dit besluit, want dat betekent dat na de zomervakantie in
principe de lessen weer gegeven kunnen worden voor alle leerlingen, met een grotendeels normaal
rooster. Wel blijven de RIVM-richtlijnen zoals de inmiddels gebruikelijke hygiënemaatregelen van kracht.
Ook blijft gelden dat leraren onderling en ten opzichte van hun leerlingen anderhalve meter afstand
bewaren.
Afsluiting schooljaar
Hoewel de nieuwe regels gelden met ingang van 1 juli, zullen de leerlingen er de komende weken niet
veel van merken. Het lijkt ons niet verstandig om voor de laatste dagen van het resterende schooljaar
nog grote veranderingen door te voeren. In principe zullen de activiteiten tot aan de zomervakantie
doorgaan zoals eerder gepland. Wel kunnen kleine aanpassingen plaatsvinden, bijvoorbeeld met
betrekking tot de organisatie van repetities of toetsen of de afsluiting van het schooljaar.
Een nieuw begin
Over enkele weken begint de zomervakantie. Deze zal ongetwijfeld anders verlopen dan we gewend
zijn. We hopen dat we gespaard mogen blijven voor een nieuwe uitbraak van het coronavirus en dat
leerlingen en personeel nieuwe energie mogen opdoen om straks het werk weer op te pakken.
Het nieuwe schooljaar begint, D.V., op maandag 31 augustus. Dit jaar zullen er geen fysieke
openingsbijeenkomsten gehouden worden voor leerlingen, ouders en personeel. In plaats daarvan wordt
er om 19.45 uur een online openingsbijeenkomst gehouden. U wordt nader geïnformeerd over het
programma en over de wijze waarop u mee kunt kijken en luisteren.
Vanaf 1 september beginnen de lessen. In principe zullen alle leerlingen vanaf die datum op school zijn
voor een introductieprogramma of om de lessen te volgen volgens het normale rooster.
Natuurlijk wordt ook in het lesprogramma rekening gehouden met het coronavirus. Zo zingen we niet bij
de dagopening, houdt de docent afstand van zijn leerlingen en zijn bij sommige vakken (zoals
lichamelijke opvoeding en de praktijkvakken in het vmbo) aanpassingen in het lesprogramma nodig.
Sommige leerlingen zullen achterstanden opgelopen hebben ten gevolge van het onvolledige onderwijs
van de afgelopen maanden. Binnen de school wordt nagedacht over het aanbieden van een
inhaalprogramma om deze weg te kunnen werken.
Leren van lockdown
We zijn dankbaar dat we, naar het zich nu laat aanzien, volgend schooljaar een redelijk normale start
kunnen maken. Tegelijk weten we dat het virus niet weg is. Daarom houden we rekening met een
nieuwe uitbraak en als gevolg daarvan een nieuwe (al of niet gedeeltelijke) lockdown. We zijn er ons van
bewust dat sommige ouders kritisch zijn op onze aanpak van de afgelopen maanden. Bij de
schoolsluiting kozen we ervoor om vooral in te zetten op het geven van opdrachten en minder op online
lessen. Voor een aantal leerlingen is dat geen goede keuze geweest. Daarom hebben we vijf

uitgangspunten opgesteld die gelden als de school weer opnieuw (al of niet gedeeltelijk) zou moeten
sluiten:
De leerlingen komen zoveel mogelijk fysiek op school.
Het rooster in Zermelo blijft leidend, voor alle leerlingen. De lessen zullen voor alle leerlingen
gegeven worden. Afhankelijk van de RIVM maatregelen volgt een deel van de leerlingen de
lessen thuis (online) en een deel op school (offline). Voor beide groepen geldt: aanwezigheid is
verplicht.
Onze werkwijze wordt zodanig ingericht dat we makkelijk kunnen opschalen of afschalen naar
meer of minder leerlingen op school. Als de situatie verbetert, kunnen we de lessen ‘gewoon’ op
school aanbieden. Mocht opnieuw een lockdown nodig zijn, dan zullen de lessen op afstand en
online gegeven worden.
Onze werkwijze is niet vrijblijvend en voor de hele school van toepassing.
De periode tot aan de zomervakantie gebruiken we om ons zowel technisch als didactisch goed
voor te bereiden op een eventuele nieuwe (gedeeltelijke) lockdown.
Natuurlijk hopen we dat er geen lockdown meer nodig is. Als dat onverhoopt wel het geval zal zijn, kan
het onderwijs meteen doorgaan en is de structuur voor leerlingen en docenten van meet af aan helder.
Ten slotte
Voorlopig zal dit de laatste brief zijn over het coronavirus en de gevolgen daarvan voor het onderwijs.
Mochten de ontwikkelingen daar in het nieuwe schooljaar aanleiding toe geven, dan zullen we u en jou
daarover tijdig informeren.
Wij wensen u en jou een goede tijd van rust en bezinning toe.
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

