Mail aan ouders en leerlingen 18-2-2021
Geachte ouders, beste leerlingen,
Vlak voor de voorjaarsvakantie willen we u graag nog een keer op de hoogte stellen van de actuele stand van
zaken.
De geplande tussenstand van 3 maart gaat niet door omdat er op dit moment te weinig cijfers zijn voor
een zinvolle tussenstand.
Dat betekent dat de geplande vergaderingen van docenten over de tussenstand met verkort lesrooster vanaf
8 maart ook doorschuiven naar een later moment.
Ook de geplande spreekmiddag en -avond van 16 maart schuiven door.
Onze insteek is om eerst de repetitieweek af te wachten (zie hieronder) en een aantal dagen daarna (zodat
de docenten alles na hebben kunnen kijken en invoeren in SOMtoday) te vergaderen met alle docenten. Een
paar dagen daarna willen we dan de ouderspreekmiddag en -avond doen. Dit keer ook weer in de vorm van
een gesprek met de mentor en op een soortgelijke wijze als met Kerst.
Nadere informatie met exacte data volgt nog, zodra we weten wanneer we weer mogen starten met
(waarschijnlijk eerst) halve klassen. Hopelijk horen we dat op 23 februari.
Zodra we weer mogen gaan werken met halve klassen (gezien de geruchten is dit het positiefste
scenario waar we op hopen) zullen we het als volgt doen:
•
We gaan dan weer werken met het tijdschema van het begin van deze cursus, d.w.z. weer lessen
van 45 minuten, maar alle ochtendpauzes zijn weer na les 3 en alle middagpauzes na les 5. Dat moet
zo ivm het pauze houden in de lokalen in plaats van het Clockhuys, de Pitstop en de Chill.
•
De docenten blijven in hun normale lokaal volgens het rooster en de leerlingen (d.w.z. de helft die er
die dag is) lopen tussen de lessen van het ene lokaal naar het andere. Daarbij dragen ze een
mondkapje. Alleen als een leerling in het lokaal zit mag het mondkapje af.
•
Tijdens de pauzes zullen de leerlingen in de lokalen moeten blijven onder toezicht van de docent die
het lesuur gaf net voor de pauze. (daarom moeten de pauzes van alle leerlingen gelijk zijn). De
kantine moet dicht blijven. Leerlingen zullen dus zelf eten en drinken mee moeten nemen van huis.
•
De helft van de leerlingen die niet op school is op een bepaalde dag volgt de lessen via Teams thuis.
Het advies dat we aan de docenten geven is daarbij de instructietijd te beperken tot maximaal 25
minuten. Daarna krijgen alle leerlingen opdrachten om de rest van de les aan te werken. De
leerlingen thuis loggen dan uit (zodat hun schermtijd beperkt blijft) maar werken wel thuis aan de
opdracht(en), de leerlingen op school werken aan de opdracht(en) in de klas.
•
Examenleerlingen gaan ook in dit patroon mee en zijn dus ook om de dag op school en thuis. Omdat
de lessen weer 45 minuten zijn is er geen middagprogramma meer. Het is niet mogelijk om het
schema van nu voor de examenleerlingen (nl alle examenleerlingen op school; het deel dat niet in de
les is zit onder toezicht in een andere ruimte op school) aan te houden als ook (de helft van) alle
andere leerlingen op school zijn.
We weten allemaal dat hybride onderwijs niet ideaal is en voor zowel de leerlingen als de docenten pittig is,
maar met de helft van de leerlingen op school en de helft thuis zien we geen andere werkbare optie.
Let op: we weten dus nog niet wanneer dit ingaat en of het überhaupt wel mogelijk wordt! Dat
blijft afwachten. Maar als dit wel mogelijk wordt, zijn we op deze manier voorbereid en weet u vast hoe het
er dan uit gaat zien. Intern bereiden we ons ook vast voor op een verdeling van alle klassen en groepen in
twee gelijke delen, groep 1 en groep 2. In de onderbouw maakt de mentor die indeling omdat hij/zij de
leerlingen het beste kent. In de bovenbouw maakt de roostermaker de indeling, omdat het daar zodanig
moet dat niet alleen de klassen maar ook alle clustergroepen zo goed mogelijk zijn verdeeld.
Als op 23 februari voor dit scenario groen licht komt, dan willen we dit als het even kan op dinsdag 2 maart
in laten gaan. Houd daarom de mail goed in de gaten.
Op 1 maart is het sowieso nog zoals nu:
•
alle niet examenklassen hebben online les via Teams.
•
er is een 30 minuten schema en alleen de examenklassen zijn in zijn geheel op school; voor mavo-4
gaat het middagprogramma voor tekenen en handvaardigheid als examenvak op die dag wel door,
de andere middagprogramma’s niet.
Als we ook na 1 maart nog met dit schema moeten werken (omdat de leerlingen van de andere klassen nog
niet voor de helft naar school mogen) dan herleeft het middagprogramma zoals het was.
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Als er op 23 februari onverhoopt heel andere scenario’s uit de bus komen (zoals “elke leerling mag één dag
per week naar school”) dan moeten we eerst weer nadenken hoe we dat dan weer in het vat gieten.
Repetitieweek
Al eerder hebben we gecommuniceerd dat de leerlingen een repetitieweek krijgen nadat ze minimaal een
week naar school mochten. Van enkele ouders en leerlingen kregen we daar vragen over. Daarom hier wat
nadere uitleg.
Op zijn aller vroegst zal het bij een repetitieweek als volgt zijn:
•
Als alle leerlingen vanaf 1 maart weer met halve klassen naar school mogen, dan kunnen we dat (als
er geen onverwachte zaken meespelen) op dinsdag 2 maart feitelijk in laten gaan. Dan willen we dat
t/m dinsdag 9 maart zo doen, zes schooldagen lang dus. Elke leerling is dan 3 hele dagen op school
geweest en heeft 3 hele dagen online les thuis gehad. Dan is daarna de repetitieweek van woensdag
10 maart t/m dinsdag 16 maart. Vanaf 17 maart is het dan weer half om half school en thuis.
Maar nogmaals: dit is alleen het voorbeeld om aan te geven hoe het wordt als we na de
voorjaarsvakantie weer met halve klassen naar school mogen. Als dat dan nog niet mag, schuift alles
door naar later.
Voor de repetities in die week geldt:
•
Het gaat om repetities van 1 lesuur over een normale hoeveelheid stof.
•
Alle vakken doen mee, behalve bo, led, bv, ckv, gd, its, inf, tni.
Sommige van deze vakken zouden mogelijk wel iets te toetsen hebben, maar met (een deel van)
deze vakken erbij wordt de week te overladen voor leerlingen.
•
Het is de bedoeling de stof zo af te bakenen (en de repetitie zo samen te stellen) dat een goed beeld
ontstaat van de stand van zaken bij de leerlingen.
Dat geeft meteen ook zicht op waar eventueel achterstanden aan de orde zijn.
•
Als standaardregel hebben we in school dat repetities minimaal een week voor de afname moeten
worden opgegeven, inclusief de stofomschrijving. Dat geldt ook hier, want anders komen leerlingen
met de voorbereiding in de knoop.
Zodra de leerlingen weer op school mogen komen, zullen de docenten dus snel de omschrijving van
de te toetsen stof aan de leerlingen doorgeven.
•
In de eerste twee weken na deze repetitieweek mogen geen repetities gegeven worden, behalve
eventueel voor de vakken die in de repetitieweek geen plaats hebben gekregen (led, bv, ckv, gd, its,
inf, tni) of vakken waarvoor toetsen meetellend voor het schoolexamen aan de orde zijn.
Het centraal examen
Spoedig komt er een aparte mededeling over het centraal examen voor de leerlingen van de examenklassen
en hun ouders.
Maatschappelijke stage, een bericht van de coördinatoren
Beste ouders/verzorgers van de leerlingen uit klas 2,
Halverwege oktober en begin januari hebben we de leerlingen en mentoren uit klas 2 een algemeen bericht
gestuurd omtrent de maatschappelijke stage in tijden van het COVID-19 virus. Voor de volledigheid sturen
we dit bericht nu ook naar u als ouders/verzorgers. De strekking van deze berichten was vooral: veel stages
kunnen door de maatregelen niet doorgaan, maar maak je vooral geen zorgen. Zodra er meer duidelijkheid
is, hoor je meer van ons. Focus vooral op het andere schoolwerk tot nader bericht. In de tussentijd zijn de
maatregelen alleen maar strenger geworden en kunnen slechts enkele leerlingen doorgaan met de stage. We
hopen dat er op 23 februari versoepelingen worden aangekondigd zodat deze waardevolle stage doorgang
kan vinden. Vele leerlingen doen de stage immers elk jaar in de periode van de voorjaarsvakantie t/m de
meivakantie, alleen niet in deze aantallen. Dus we moeten tegelijkertijd ook kijken wat voor leerlingen
realistisch is met het oog op het andere schoolwerk. De uren die leerlingen al stage hebben gelopen, zijn niet
voor niets. Deze kunnen ze afronden en daar krijgen ze een certificaat voor. We zullen snel na de komende
persconferentie een knoop doorhakken of het totaal aantal uur van 30 blijft staan of wordt verminderd. We
hopen u bij dezen voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Diede Vreeswijk en Benjamin de Gans

Tot slot wens ik iedereen een fijne voorjaarsvakantie toe.
Met vriendelijke groet, Gijsbert van der Beek
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