Beste leerlingen, beste ouders,
Gisteren heeft de regering aangegeven dat de lock-down verlengd is tot minimaal 8 februari. Dat
betekent dat we tot die tijd in ieder geval aan de meeste klassen online onderwijs aanbieden. Wel
gaan we per 18 januari onderwijs op school aanbieden voor leerlingen in examenklassen. Ook blijft er
opvang voor leerlingen die thuis niet tot werken komen. Hieronder staat per groep leerlingen de
gevolgen van het regeringsbesluit.
Examenleerlingen
Examenklasleerlingen krijgen per 18 januari weer les op school. In de school moeten leerlingen 1,5m
afstand houden en een mondkapje dragen op de plaatsen waar dat verplicht is. Er worden deze week
looproutes geplaatst. Deze looproutes dienen direct gebruikt te worden zodra ze er zijn.
Uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk rechts loopt. Leerlingen dienen meteen naar de lokalen
te gaan. In het Atrium mogen geen leerlingen wachten of pauzeren. Pauze heb je in het lokaal waar
je net les gehad hebt. Heb je een tussenuur, dan volg je dat in een lokaal (dit zal op de portal komen
te staan). De lessen voor de examenklassen worden zoveel mogelijk ingeroosterd in de gymzalen, de
aula en kop B. In deze ruimten kan ongeacht klassengrootte iedereen 1,5m afstand houden. Naast
deze ruimten kan een klas ook ingedeeld worden in twee lokalen. Hierdoor kunnen de leerlingen in
het lokaal voldoende afstand houden. Dit is natuurlijk lastiger voor de docent. We vragen onze
leerlingen daarom om extra rekening met de docent te houden die zichzelf over twee lokalen moet
verdelen. We zetten extra ondersteuners in om dit goed te laten verlopen, maar zij zijn natuurlijk
geen vakdocenten. We blijven het huidige 40-minutenrooster volgen.
De schoolexamens gaan uiteraard ook door. De kijk- en luistertoetsen worden uitgesteld naar begin
maar om de leerlingen meer gelegenheid te bieden om zich voor te bereiden.
Leerlingen die niet in het examenjaar zitten
Deze groep leerlingen komt op zijn vroegst 8 februari op school, behalve voor schoolexamens. Het is
mogelijk dat een docent lesgeeft aan een klas op school, en vervolgens online les moet geven. Het is
daarom mogelijk dat een docent iets later in de les is. We blijven het huidige 40-minutenrooster
volgen.
Leerlingen die niet in staat zijn om op goede manier thuisonderwijs te volgen
Voor deze groep leerlingen is op school een opvangplek, en via de ouderraad hebben ouders zich
opgegeven om deze groep leerlingen op te vangen. Met de leerlingen die nu op school opgevangen
zijn, is contact met leerlingen en ouders geweest over de keuze om op school te werken, of bij een
opvangplek bij een ander gezin. Mochten hier nieuwe leerlingen bij komen, dan bespreekt de
mentor mogelijkheden met de ouders.
Mocht je dus naar school komen, houdt je dan aan de volgende regels:
- Volg de looplijnen;
- Ga direct naar het lokaal waar je aanwezig moet zijn en wacht niet in de gangen of het
atrium;
- Draag een mondkap zo lang je niet aan een tafel in de les zit;
- Houd 1,5m afstand;
- Was vaak je handen;
- Blijf thuis en laat je testen bij mogelijke klachten.
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We zullen ons dus nog langer door deze nare lock-down heen moeten werken. Tot nu toe lukt het de
meeste leerlingen om goed mee te doen, voor de camera contact met de docent en medeleerlingen
te houden en positief te blijven. Laten we dat vasthouden. Uiteindelijk zijn wij samen sterker dan één
of ander virus.
Ik wens iedereen veel kracht, doorzettingsvermogen en gezondheid voor de komende weken toe.
Met vriendelijke groet,
Jesse Bos
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