Beste leerlingen en geachte ouders,
De toespraak van de minister-president van gisteravond heeft uiteraard ook voor ons de nodige
consequenties.
Heel kort samengevat betekent het voor het voortgezet onderwijs:
Scholen moeten sluiten van woensdag 16-12-2020 t/m zondag 17 januari 2021, met de volgende
uitzonderingen:
• Examenleerlingen mogen wel les hebben; schoolexamens voor de examenleerlingen mogen
dus ook.
• Schoolexamens voor voorexamenleerlingen mogen doorgaan.
• Voor leerlingen die zich in een kwetsbare positie bevinden maakt de school de afweging om
welke leerlingen het gaat. Net als in het voorjaar gaat het in ieder geval om leerlingen voor
wie thuis geen veilige of goede basis biedt, nieuwkomersleerlingen.
Vandaag hebben we ons in de schoolleiding beraden op de vraag wat ons nu te doen staat. We
hebben dat ook even kortgesloten met de voorzitter van de PMR.
Hier volgt vast de hoofdlijn van hetgeen we besloten hebben.
Morgen komt de uitwerking tot in de details.
De rest van deze week:
1.
Deze week woensdag 16-12-2020 blijft zoals reeds gepland online onderwijs.
Het examen “boekhouden en calculatie” kan gelukkig gewoon doorgaan.
2.
Op donderdag 17-12-2020 mogen leerlingen niet op school komen. Er kunnen die dag dus
geen toetsen worden gedaan en er kan geen kerstviering in de klassen plaatsvinden. Dat is
erg jammer, maar het is niet anders.
De Kerstmusical is echter wel te zien voor alle leerlingen.
Aankomende donderdag om 11 uur ’s ochtends wordt de kerstmusical van dit jaar namelijk
‘live’ via Youtube uitgezonden via het kanaal van de school. Alle leerlingen ontvangen nog
een aparte link waarmee de uitzending gevolgd kan worden.
Er zijn die dag en vrijdag 18-12-2020 verder geen online lessen.
De weken van 4 en 11 januari 2021:
3.
De geplande tentamens in de examenklassen + alle geplande toetsen in havo-4,
atheneum-4 en atheneum-5 gaan allemaal door (dus inclusief practica en mondeling) maar
we spreiden alles wel over die twee hele weken!
Hoe dat er precies uit gaat zien komt morgen in de gedetailleerde uitwerking.
We spreiden om de volgende redenen omdat we dan de aanwezigheid van veel leerlingen
tegelijk op school voorkomen.
We ruimen voor deze tentamens en toetsen gymzalen in. Leerlingen en surveillanten
kunnen dan ruim zitten.
4.
Alle andere klassen hebben onlinelessen. Dat geldt ook voor de examenklassen + havo-4,
atheneum-4 en atheneum-5 op de dagen dat ze geen toetsen hebben vanwege de
spreiding van de tentamens e.d. zoals genoemd bij 3.
Dat gebeurt volgens het normale rooster (dus niet het aangepaste rooster dat eerder
bekend is gemaakt), maar wel met een tijdschema dat beperkt is zodat de schermtijd voor
zowel leerlingen als docenten binnen de perken blijft.
In de gedetailleerde informatie van morgen staat het allemaal precies uitgewerkt.

5.
6.
7.
8.

Het is niet mogelijk de examenleerlingen wel op school te laten komen voor lessen, want
dat is niet te combineren met online lessen voor de rest met een ander tijdschema.
Ook de examenleerlingen hebben dus online lessen op de maximaal 5 dagen dat ze geen
tentamens hebben.
De voorlichtingsavonden in de week van 11 januari, achtereenvolgens M3 op 11 januari,
M2 op 12 januari, A3 op 13 januari, H3 op 14 januari gaan we digitaal doen.
De ouders krijgen daar nog nader bericht over.
De voorlichting nieuwe vakken voor leerlingen die in deze periode gepland stond proberen
we ook digitaal te doen. Daarvoor moet nog het nodige geregeld worden, maar we pogen
dit wel zo te doen. Nadere informatie daarover volgt ook nog.
Het mavo+ programma kan helaas niet doorgaan. Waarschijnlijk zullen we dat verschuiven
naar de week van 6 april.
Leerlingen die thuis geen rustige werkplek hebben kunnen net zoals in april de online
lessen in het studiecentrum volgen. Het studiecentrum is daarvoor elke dag open.

Tot zover.
Morgen komt dus de gedetailleerde informatie.
Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding,
Gijsbert van der Beek

