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Geachte ouders, verzorgers, beste leerlingen,
Allereerst willen we onze grote waardering uitspreken voor de wijze waarop jullie
omgaan met de huidige manier van onderwijs. In de meeste afdelingen heeft
inmiddels een webinar met ouders plaatsgevonden. We zijn blij dat veel ouders
daaraan deelgenomen hebben. Er zijn veel vragen gesteld en suggesties
meegegeven. Dank daarvoor. We hebben geconstateerd dat er bij ouders begrip
is voor en tevredenheid over de wijze waarop het onderwijs gestalte krijgt. Ook in
de komende tijd willen we met u in gesprek blijven over onze manier van werken.
Ook willen we respect uitspreken voor de wijze waarop onze docenten hun werk
doen onder de huidige omstandigheden
Dinsdagavond heeft de overheid bekendgemaakt dat de scholen voor voortgezet
onderwijs in ieder geval tot 8 februari gesloten blijven. In deze brief informeren wij
u over de gevolgen van dit besluit voor het onderwijs op onze school.
Anderhalve meter
In de verlengde lockdown gelden dezelfde maatregelen als voorheen: het
overgrote deel van de leerlingen volgt thuis het onderwijs. Een uitzondering is
gemaakt voor:
De eindexamenklassen (vmbo-4, havo-5 en vwo-6).
De leerlingen van PrO, de trajectgroepen, de integratieklas en de
TOPsklas.
Leerlingen voor wie het niet goed mogelijk is hun werk thuis te doen.
De komende weken zullen ook de leerlingen uit klas 3 van vmbo b/k op school
uitgenodigd worden voor het volgen van de praktijklessen.
Nieuw is dat de anderhalve meter maatregel niet alleen geldt voor de leraren ten
opzichte van de leerlingen, maar ook voor de leerlingen onderling. Leerlingen die
op school zijn, moeten nu ook anderhalve meter afstand houden tot elkaar. Dat
geldt in de lessen, maar ook in de aula en in de gangen.
Natuurlijk heeft dat gevolgen voor het onderwijs. In de praktijk zal het niet
haalbaar zijn om alle eindexamenklassen naar school te laten komen. Per sector
of locatie zal bekeken worden hoe dit op een verantwoordelijke wijze ingevuld
kan worden. De leerlingen die niet op school zijn, volgen het onderwijs thuis. De
leerlingen horen vanuit hun eigen afdeling wanneer ze op school verwacht
worden en hoe een en ander in hun gebouw geregeld wordt. Wij doen een

dringend beroep op de leerlingen om zich aan de geldende maatregelen te
houden: houd afstand tot elkaar en doe een mondkapje op in de gangen en de
aula.
Toetsen
Ongetwijfeld heeft u vragen over toetsen. Er wordt overwogen om voor de nietexamenklassen een (gedeeltelijke) toetsweek te plannen na afloop van de
lockdown. Afhankelijk van hoe lang de lockdown zal voortduren, zal besloten
worden om periode twee af te sluiten dan wel deze te schrappen en de behaalde
cijfers aan periode drie toe te voegen. U wordt daar later over geïnformeerd.
De geplande PTA-toetsen voor het examendossier (van de klassen vmbo-3 en 4,
havo-4 en 5, vwo-4, 5 en 6) gaan vooralsnog gewoon door. De leerlingen worden
daarvoor op school uitgenodigd.
Pauzetijden
Regelmatig komt de vraag of het mogelijk is om pauzetijden zodanig aan te
passen dat er een langere eetpauze ontstaat, zodat de lunch in gezinsverband
gebruikt kan worden. Als schoolleiding zijn we hier terughoudend in, omdat we
menen dat het vasthouden aan de gebruikelijke structuur helpend is om de
voortgang van het onderwijs goed te laten verlopen. Dat geldt temeer omdat een
deel van de leerlingen gewoon op school aanwezig is.
Het is voor leerlingen niet goed om voortdurend achter het beeldscherm te zitten.
Daarom vragen wij onze docenten om met wijsheid om te gaan met de invulling
van de lessen.
Ten slotte
We vertrouwen erop u met deze informatie van dienst geweest te zijn. Mocht u
vragen hebben of suggesties mee willen geven, schroom niet om contact op te
nemen met de mentor of de afdelingsleider.
Sterkte toegewenst bij het schoolwerk en de begeleiding daarvan.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,

Drs. G. Bergacker

