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

Datum
Ons kenmerk
Onderwerp

: 16 februari 2021
: AGR16022021
: Beroepsgerichte lessen leerjaar 3 en centrale examens leerjaar 4

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Na de kerstvakantie zijn de leerlingen van het derde leerjaar voor een korte periode
op school geweest voor de beroepsgerichte lessen. Deze lessen moesten stoppen
vanaf het moment dat op school de 1,5 meter afstand tussen leerlingen ging gelden.
Er was onvoldoende ruimte in de aula en in de gangen om dit goed georganiseerd te
krijgen.
Na de voorjaarsvakantie begint een nieuwe lesperiode. Het is gelukt om voor deze
nieuwe periode het rooster zodanig aan te passen, dat de derdejaars leerlingen
alsnog beperkt naar school kunnen komen voor de beroepsgerichte lessen.
De leerlingen komen steeds voor blokken van 3 aaneengesloten lesuren naar school.
Deze lesblokken worden aan het begin (lesuur 1, 2 en 3) of aan het eind (lesuur 6, 7
en 8) van de dag ingeroosterd. De vmbo-basisleerlingen en vmbo-kaderleerlingen
komen wekelijks voor 9 lesuren naar school, de leerlingen van de gemengde leerweg
voor 3 lesuren. Alle overige lesuren volgen de leerlingen thuis online.
De leerlingen mogen pas 10 minuten voor de start van de lessen op school zijn. Voor
het begin van een lesblok in de middag verzamelen de leerlingen zich op de grote
open ruimte (vide) op de tweede verdieping. De leerlingen kunnen, omdat de
vierdejaars leerlingen op dat moment pauze hebben, niet in de aula blijven.
Na afloop van de lessen gaan de leerlingen altijd direct weer naar huis.
Uiteraard moeten de leerlingen zich houden aan alle geldende corona-afspraken.
Leerlingen die zich niet aan deze afspraken houden, kunnen niet op school zijn.
Het is belangrijk dat de leerlingen goed op hun lesrooster kijken. Bij de online-lessen
staat in het rooster een camerasymbool, bij de lessen op school staat, net als bij de
toetsen die op school worden afgenomen, een leslokaal aangegeven. Daarnaast staat
ook de reisperiode tussen thuis en school in het rooster.

Inmiddels heeft de minister besloten dat de Centrale Examens dit jaar doorgaan. Er
komt wel een gewijzigde slaag-zakregeling, deze zal na de voorjaarsvakantie met u
gedeeld worden.
Daarmee is de hoop van sommige leerlingen op het schrappen van de Centrale
Examens nu vervlogen en ga ik er vanuit dat alle vierdejaars leerlingen, binnen alle
mogelijkheden en beperkingen die er nu zijn, gaan toewerken naar een succesvolle
afronding van het voortgezet onderwijs op onze school.
Met vriendelijke groet,

A. Gerritsen
Directeur

