Beste ouder(s)/verzorger(s),
Zoals beloofd zouden wij na de persconferentie van afgelopen dinsdag 23 februari weer contact met
u opnemen. Gisteren hebben we te horen gekregen dat de scholen weer gedeeltelijk open mogen.
Onderwijs heeft niet alleen te maken met het geven van lessen, maar ook met sociale contacten en
verbinding. Daarom zijn wij erg blij dat we uw kind weer op school mogen ontvangen. In deze mail
sta ik stil bij:
- Het onderwijs van 1 t/m 5 maart
- Het onderwijs vanaf 8 maart
- Anderhalve meter richtlijn
- Studiedag 3 maart
Het onderwijs van 1 t/m 5 maart
We hebben nog steeds te maken met een groot aantal richtlijnen waar we ons aan moeten houden
wanneer we de school gedeeltelijk openen. Zo zorgt de anderhalve meter richtlijn ervoor dat het
lastig is om alle leerlingen van een klas tegelijk te ontvangen in een lokaal. Uiteraard geven we het
onderwijs verantwoord vorm. Het gaat er als volgt uit zien in de week van 1 t/m 5 maart:
Leerjaar 1:
De leerlingen van leerjaar 1 komen op vrijdag 5 maart een dag naar school. Tijdens deze dag krijgen
de leerlingen het praktische vak Werkveldoriëntatie (WVO) en daaropvolgend nog een aantal andere
lessen volgens rooster. Tijdens deze lessen worden de klassen verspreid over 2 lokalen. De
betreffende docent geeft de les in samenwerking met een collega. Zo zijn alle leerlingen gewoon op
school en krijgen ze dezelfde les. We proberen ook het mentoruur te plannen op deze dag, maar dit
lukt nog niet bij alle klassen. De overige dagen volgen de leerlingen de lessen digitaal vanuit huis. De
leerlingen die normaliter digitaal lessen volgen op school, blijven dat uiteraard doen en sluiten op 5
maart aan bij de klas. Uiteraard komt het rooster in Magister te staan. Uw zoon/dochter ziet dan op
deze dag per les twee docenten en twee lokalen staan. De leerlingen worden bij de lokalen verdeeld
door de docenten.
Leerjaar 2:
De leerlingen van leerjaar 2 komen op dinsdag 2 maart een dag naar school. Tijdens deze dag krijgen
de leerlingen het praktische vak Werkveldoriëntatie (WVO) en daaropvolgend nog een aantal andere
lessen volgens rooster. Tijdens deze lessen worden de klassen verspreid over 2 lokalen. De
betreffende docent geeft de les in samenwerking met een collega. Zo zijn alle leerlingen gewoon op
school en krijgen ze dezelfde les. Ook wordt het mentoruur gepland op deze dag. De overige dagen
volgen de leerlingen de lessen digitaal vanuit huis. De leerlingen die normaliter digitaal lessen volgen
op school, blijven dat uiteraard doen en sluiten op 2 maart aan bij de klas. Uiteraard komt het
rooster in Magister te staan. Uw zoon/dochter ziet dan op deze dag per les twee docenten en twee
lokalen staan. De leerlingen worden bij de lokalen verdeeld door de docenten.
Leerjaar 3:
Voor leerjaar 3 verandert er momenteel niets. Deze leerlingen komen immers al geregeld op school
voor de praktijkvakken.
Leerjaar 4:
Voor leerjaar 4 verandert er momenteel ook niets. Zij volgen alle lessen al op school.
Het onderwijs vanaf 8 maart
Morgen geeft de VO-raad (de raad voor het voortgezet onderwijs) een Webinar over de wettelijke

ruimte die we als school hebben om het onderwijs vorm te geven. Het is niet ondenkbaar dat hier
extra mogelijkheden uit komen waardoor we het aantal lessen op school verder kunnen vergroten.
Komende week gebruiken we om verschillende scenario’s uit te werken met als doel om de
onderwijstijd op school binnen de mogelijkheden nog verder te verruimen. Natuurlijk houden wij u
goed op de hoogte.
Anderhalve meter richtlijn
Het is u vast niet ontgaan dat onderwijsinstellingen zich in het hele land vooral zorgen maken over de
anderhalve meter richtlijn. Vooral tijdens de momenten tussen de lessen door. Wellicht dat u zich als
ouder hier ook zorgen over maakt. We willen u daarom vragen om goed met uw kind in gesprek te
gaan over deze maatregel, omdat deze belangrijk is om de school veilig open te kunnen houden. We
begrijpen dat deze richtlijn niet altijd eenvoudig is, maar het is dan des te belangrijker dat uw kind de
aanwijzingen van medewerkers van de school goed opvolgt. Zo zorgen we samen voor een veilige en
gezonde school.
Studiedag 3 maart
Zoals in de nieuwsbrief van 29 januari vermeld stond, hebben de leerlingen op 3 maart vrij wegens
een studiedag van onze medewerkers. We leveren de ochtend van deze studiedag in om leerlingen
van leerjaar 3 en 4 PTA toetsen in te laten halen, zodat we achterstand kunnen inlopen. Dit duurt tot
13:00u. Het kan dus zijn dat uw kind op 3 maart in de ochtend toch naar school moet komen om een
PTA-toets in te halen. Hoort uw kind niets, dan is hij/zij deze ochtend gewoon vrij. De leerlingen van
leerjaar 1 en 2 hebben op deze gehele dag geen les.
We gaan er vanuit u voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u
uiteraard reageren op deze mail.
Met vriendelijke groet,
Han Snijders
directeur

