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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
alle leerlingen.

Datum
Ons kenmerk
Onderwerp

: 13 januari 2021
: AGR13012021
: Aanpassingen n.a.v. persconferentie 12 januari 2021

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Vanochtend heb ik met het crisisteam overlegd n.a.v. de persconferentie van
gisterenavond. Tijdens de persconferentie werd duidelijk dat we als school moeten
zorgen dat leerlingen ook onderling 1,5 meter afstand kunnen/moeten houden.
Om dit te kunnen realiseren zijn een aantal aanpassingen nodig in hoe en aan wie we
onderwijs gaan aanbieden op school. Deze afspraken gaan in op donderdag 14 januari
2021.
De vierdejaars leerlingen blijven hun lessen op school volgen. De leerlingen krijgen de
lessen zo veel als mogelijk in vaste lokalen, de docenten wisselen tijdens de
leswisselingen van lokaal. Op deze wijze wordt het aantal leerlingenbewegingen in de
school verminderd. Voor de beroepsgerichte vakken gaan de leerlingen wel naar de
beroepsgerichte lokalen.
Er worden zo veel als mogelijk alleen grote lokalen/ruimtes gebruikt. In het lokaal
zitten de leerlingen op 1,5 meter afstand van elkaar. Waar dit laatste niet mogelijk is,
wordt een extra lokaal (en docent) ingezet om de leerlingen te spreiden.
Waar het echt niet lukt om de 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden, wordt het
mondmasker verplicht.
De beroepsgerichte lessen voor leerjaar 3 op school komen te vervallen, dit worden
weer online-lessen. Deze leerlingen komen wel naar school om toetsen te maken.
Deze beslissing heeft te maken met het aantal leerlingen dat we maximaal in school
willen hebben, nu we de 1,5 meter-afspraak moeten uitvoeren.
De aula wordt anders ingericht, zodat de leerlingen zo veel als mogelijk 1,5 meter
afstand kunnen houden.
Er wordt gewerkt aan een nieuwe routing voor de leerlingen voor de trappen van de
blauwe en groene kolom.
De leerlingen mogen de kluisjes niet meer gebruiken, jassen mogen mee naar het
lokaal, de boeken e.d. gaan steeds mee naar huis.

De lessen LO worden niet meer in de sporthal gegeven, dit worden theoretische lessen
of lesuren waar de leerlingen, onder toezicht, aan hun andere schoolwerk kunnen
werken.
Voor wat betreft de onderbouw wordt bekeken welke toetsen, al of niet in een andere
vorm, kunnen worden afgenomen tijdens de online-lessen. Het is niet verstandig om
alle toetsen nu vooruit te schuiven, omdat het onzeker is hoe lang de gedeeltelijke
schoolsluiting gaat duren.
Tot slot wil ik graag aangeven dat de beperkingen op school nu weer toenemen. Daar
wordt niemand blij van. Juist daarom is het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de
nieuwe afspraken, zodat er geen onnodige wrijvingen ontstaan. Ik wil u daarom
vragen om met uw kind in gesprek te gaan over de nieuwe afspraken. Uiteraard
vinden we het als school niet erg om leerlingen aan te spreken wanneer ze zich niet
houden aan de afspraken. Ik verwacht wel dat er bij de medewerkers minder geduld
zal zijn, wanneer leerlingen daarna nog steeds de afspraken niet nakomen.
Met vriendelijke groet,

A. Gerritsen
Directeur

