Geachte ouders, beste leerlingen,
“Onderwijs, elke dag anders” is nu “Coronamaatregelen, elke dag anders”.
U zult begrijpen dat het voor ons elke keer weer een hele klus is om de maatregelen snel te
vertalen naar onze school.
We hadden al geanticipeerd op een verlengde lockdown en het plan dat we daarvoor hadden ook
met de PMR besproken. Maar wij zijn nu overvallen door de gisteravond afgekondigde anderhalvemeter-maatregel. We moeten onze plannen daarom wederom aanpassen. Vanmorgen hebben we
in de schoolleiding overlegd hoe we dat het beste kunnen doen. We hebben daarvoor een
hoofdlijn bepaald die aansluit op ons eerdere plan, maar met toepassing van de 1,5 meter
maatregel. Komende dagen moeten we dat plan in detail uitwerken.
Die hoofdlijn noemen we hier vast zodat u en jullie daarvan reeds op de hoogte zijn.
De gedetailleerde uitwerking volgt over enkele dagen.
1.

In de niet-examenklassen blijft het vrijwel helemaal zoals nu, met dus online lessen en het
tijdschema zoals we dat nu hebben:

De nummers 2 t/m 7 hieronder zijn speciaal bedoeld voor de
examenklassen. Leerlingen uit de andere klassen kunnen die
nummers dus overslaan. Alleen nummer 8 is weer bedoeld voor
iedereen.

2.

Alle examenleerlingen komen vanaf 18 januari weer naar school voor hun normale rooster
(behalve bo), maar wel met het tijdschema van de andere klassen zoals hierboven staat,
dwz een half klokuur per les.
De examenleerlingen kunnen vanwege de 1,5 metermaatregel echter niet allemaal naar
het normale leslokaal. We gaan een indeling maken waarbij we per lesgroep maximaal
benutten dat zoveel leerlingen als verantwoord is de les in het lokaal volgen. Bij grote
groepen zal het niet anders kunnen dan dat de helft in het normale leslokaal zit (en dat
leerlingen via een alternerend schema dus 50% van hun lessen in het lokaal kunnen
volgen). Bij kleinere lesgroepen kan meer dan helft naar de normale les (zodat leerlingen
hier via een schema meer dan 50% van de tijd de les in het normale lokaal kunnen
volgen).
De docent bepaalt waar leerlingen in het lokaal kunnen zitten zodat de 1,5 meter zo goed
mogelijk wordt nageleefd.
Het is nog een hele puzzel om hier een goede indeling voor te maken zodat leerlingen
maximaal in het normale leslokaal zitten. Die puzzel zijn we nu aan het maken.
De leerlingen die op een bepaald lesuur niet in het normale leslokaal kunnen, gaan naar
een andere plaats in school waar ze via Teams en onder toezicht de les volgen. Elke les
wordt dus gestreamd via Teams, ook voor de leerlingen die vanwege ziekte of quarantaine
thuis moeten blijven. We proberen hiervoor zoveel mogelijk de computerlokalen te
benutten, zodat leerlingen daar een computer kunnen gebruiken. Maar daar redden we het
niet mee. Er zullen dus ook leerlingen met een eigen device (laptop of smartphone) op
school de Teamsles moeten volgen. Neem als leerling sowieso elke dag je smartphone en

je “oortjes” mee zodat je zonder anderen te storen de Teamsles kan volgen op momenten
dat je niet in het gewone lokaal de les kunt volgen.
Zoals gezegd: de details werken we nog uit en komen aan het einde van deze week.
We hebben hiervoor gekozen omdat we denken dat dit (gegeven de beperkingen) de beste
oplossing is om de examenleerlingen zo goed mogelijk te bedienen en aan het werk(ritme)
te krijgen en te houden.
3.

De tentamens in de examenklassen op de maandagmorgen gaan gewoon door.
Leerlingen die een tentamen hebben op maandagmorgen les 1+2 in het normale
tijdschema (= tot 10.05 uur) zullen in het tijdschema met de lessen van 30 minuten dus
les 3 op maandag missen en vanaf les 4 weer aansluiten.
Ook hier zullen we de lokaalverdeling zo maken dat we de 1,5 meter kunnen handhaven.
Waarschijnlijk benutten we ook de RM-zaal weer. De lokaalverdeling komt zoals
gebruikelijk op de roosterborden.

4.

De studiehuisuren worden ook normaal gevolgd.
Op momenten waarop het dan te druk wordt in het studiecentrum, wordt het Clockhuys als
overloop gebruikt. Leerlingen met een tussenuur zitten ook in het Clockhuys.

5.

De examenleerlingen zullen hun pauzes doorbrengen in de ruimte waar ze voor de pauze
zaten. Pas bij de bel aan het einde van de pauze gaan ze naar de ruimte voor het volgende
lesuur. Zorg dus dat je als leerling zelf het nodige eten en drinken meeneemt, want de
kantine blijft dicht.

6.

Leerlingen dragen een mondkapje zodra ze het gebouw binnenkomen. Het mondkapje mag
pas af als ze in het lokaal op hun plaats zitten.
Zodra ze opstaan moet het mondkapje weer op.
Verder is het van groot belang dat iedereen zich aan de 1,5 meter houdt en de
hygiënemaatregelen in acht neemt.

7.

Vanaf de week van 25 januari komen er voor de examenklassen blokken op de middag met
een gespreid aanbod van een soort werkcolleges voor diverse vakken. Het doel is kennis
ophalen, herhalen en oefenen.
De organisatie daarvan met in achtneming van de 1,5 metermaatregel is een flinke klus.
Het plan dat we daarvoor al hadden moeten we nu weer aanpassen aan die 1,5
metermaatregel. Daarom lukt het niet dat al in de week van 18 januari te realiseren. In de
loop van volgende week komt er nadere informatie over de mogelijkheden en de
inschrijving daarvoor.

8.

Vanwege de verlengde lockdown willen we de volgende mogelijkheden bieden tot het
inhalen van gemiste toetsen:
In de weken van 18 januari, 25 januari en 1 februari mogen alle gemiste toetsen en
tentamens die nog niet zijn ingehaald worden ingehaald.
Om voor een redelijke spreiding te zorgen zijn de inhaalmogelijkheden als volgt:
Maandag 18 januari + 25 januari + 1 februari: inhalen voor klas 1 om 14.00 uur
Dinsdag 19 januari + 26 januari + 2 februari:
inhalen voor klas 2 om 14.45 uur
Woensdag 20 januari + 27 januari + 3 februari: inhalen voor klas 3 om 14.00 uur
Donderdag 21 januari + 28 januari + 4 februari: inhalen voor mavo-4, havo-5 en
atheneum-6 om 12.30 uur
Vrijdag 22 januari + 29 januari + 5 februari:
inhalen voor havo-4, atheneum-4 en
atheneum-5 om 14.00 uur.
NB: De verschillen in aanvangstijdstip zijn een gevolg van de verschillende roosters in de
diverse klassen.

Toetsen duren normaal gesproken natuurlijk 45 minuten, maar bij dyslecten wat langer; bij
de SE-toets is het soms 1,5 klokuur.
Plaats: de Pit-stop, want daar kunnen met respectering van de 1,5 meter zo’n 35 leerlingen
toetsen inhalen. Mochten het er op een bepaald moment toch meer zijn, dan regelen we
nog een extra ruimte met toezicht.
Praktisch gaan we dit zo uitvoeren:
Als je een of meer gemiste toetsen wil inhalen, stuur dan uiterlijk drie wekdagen voor de
datum waarop je dat wil doen een mail naar je mentor met daarin voor elke toets die je wil
inhalen de volgende gegevens:
je naam
je klas
op welke datum je de toets wil inhalen (houd daarbij dus rekening met de dagen die
voor jouw klas mogelijk zijn, zie hierboven!)
het vak waarvoor je de toets wil inhalen
de docent die dat vak geeft
welke toets je wil inhalen (dus bijvoorbeeld over welk hoofdstuk/hoofdstukken of
onderwerp(en))
De mentor maakt daar een verzamellijst van en stuurt die door naar de docent, zodat deze
op tijd een pakketje klaar kan maken dat je nodig hebt.
Ga vervolgens op de dag en tijd die je hebt afgesproken naar de Pit-stop om de toets in te
halen.
Het is geen verplichting om in deze lockdownperiode de gemiste toetsen in te halen, maar
het is wel sterk aan te raden, want dan ben je als leerling weer zo goed mogelijk bij als de
lockdown voorbij is.
Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding,
Gijsbert van der Beek

