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beste leerlingen en ouders,
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. Even lekker heeft kunnen uitrusten
en dat iedereen ook gezond is gebleven! Tijdens de vakantie stond het nieuws natuurlijk niet
stil en jullie hebben allemaal kunnen zien dat het plan er is om vanaf 2 juni de middelbare
scholen ook weer te openen. Hoe dat vormgegeven gaat worden, is op school druk over
nagedacht. Verderop in dit bulletin hierover meer informatie. Wij kijken er in ieder geval heel
erg naar uit om jullie weer in levende lijve op school te zien, want we missen het contact met
jullie!
Tijdens dit onderwijs-op-afstand wordt er een flink beroep gedaan op jullie zelfstandigheid.
We zien heel veel leerlingen daarin groeien. Heel knap! Hou dit vol. Mocht je tips of tops
voor ons hebben, laat het ons weten. Hopelijk tot snel en #staysafe. De teamleiders
onderwijs vanaf dinsdag 2 juni
Hieronder beschrijven we op welke manier wel invulling willen geven aan het contactmoment
op school na 2 juni. Op vrijdag 3 juli is de laatste onderwijsdag volgens lesrooster. We
moeten er nog wel bij vertellen dat we natuurlijk op 20 mei pas officieel horen of onze school
ook echt weer open mag. Dan is er weer een persconferentie van de overheid en horen we
of we écht de deuren weer mogen openen voor jullie.
Uitgangspunten
● iedereen moet in veiligheid kunnen werken, personeel en leerlingen;
● er zijn duidelijke regels binnen school, zoals looproutes, afstand houden en extra
afspraken over hygiëne;
● leerlingen die het niet lukt om zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden kunnen
daarna alleen nog maar digitale lessen volgen;
● iedere leerling moet iedere week op school kunnen komen;
● rust en duidelijkheid over het lesrooster
Hoe ziet het onderwijs tussen 2 juni en 3 juli eruit?
Het onderwijs wordt op drie manieren ingevuld :
○ we blijven de lessen digitaal en op afstand aanbieden: de lessen worden
volgens een aangepast verkort rooster in de ochtend gegeven. De digitale
lessen verzorgen we al enige tijd op deze wijze en dat geeft rust en
duidelijkheid voor iedereen.
○ we zien je elke week 1 middag op school voor mentorcontact en contact met
vakdocenten: leerlingen komen in kleine groepen op school.
○ elk vak geeft in deze periode een formatieve toets + een praktische opdracht
die wordt beoordeeld met een onvoldoende, voldoende of goed.
De vaklessen digitaal en op afstand
De lessen blijven digitaal en thuis te volgen. We blijven werken met magister en Google
Classroom. De leerlingen en docenten zijn nu gewend aan Classroom. Op deze wijze
kunnen alle vakken aan alle leerlingen gegeven worden in de normale frequentie. Dit willen
we niet verstoren en juist handhaven.
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Elke klas 1 middag per week op school
Na de digitale lessen thuis zullen er iedere dag drie korte lesmomenten van 30 minuten
ingericht worden: een voor het mentor contact en twee voor contact met vakdocenten.
Iedere dag zullen er ongeveer 110 leerlingen op school komen. In vijf dagen komt elke klas
één keer een middag op school.
Belangrijk is het mentorcontact. Iedere leerling zal iedere week in de gelegenheid zijn om
zijn/haar mentor op school te ontmoeten en te spreken. De mentor kan op deze wijze het
gesprek aangaan en contact leggen met de leerling, erg belangrijk om de ontwikkeling te
kunnen volgen en eventueel afspraken te kunnen maken.
Het contact met de vakdocenten richt zich vooral op het gesprek met de leerling en het
beantwoorden van vragen; op het vakgebied, maar ook persoonlijke interesses. Leerlingen
moeten lesmateriaal meenemen naar school om aan vakken te kunnen werken. De
leerlingen worden ingeroosterd. Zij kunnen dus niet zelf kiezen. We proberen om binnen het
rooster zoveel mogelijk wisselingen in te richten, maar niet alles zal mogelijk zijn. We doen
ons uiterste best een afwisselend aanbod in te roosteren.
Elk vak een formatieve toets + een praktische toets met beoordeling onvoldoende,
voldoende of goed.
Er is bij leerlingen, ouders behoefte om goed inzicht te krijgen in de vorderingen van het
schoolwerk. Ze willen weten hoe ze de stof beheersen en of ze ‘op stoom zijn’ met alle
vakken. Er zijn al heel wat klassen die door middel van formatieve evaluatie, een opdracht of
bijvoorbeeld quiz inzicht hebben in de voortgang.
We hebben binnen school afgesproken om geen summatieve toetsing (een toets voor een
cijfer) meer af te nemen, wel heeft elk vak in de periode van 25 mei tot en met 25 juni.
- een formatieve toets per klas, deze toets is volgens rtti opgebouwd. Feedback op het
werk wordt gegeven.
- een praktische opdracht per klas deze wordt met onvoldoende, voldoende of goed
beoordeeld. Feedback op het werk wordt gegeven.
Veiligheid
We doen ons uiterste best om de veiligheid van iedereen te kunnen waarborgen. Daar
moeten we samen voor zorgen; het is belangrijk dat iedereen zich houdt aan de afspraken.
Dagelijks zullen we kort evalueren of de genomen voorzorgsmaatregelen voldoende zijn om
de veiligheid te kunnen waarborgen.
Uiterlijk donderdag 28 mei ontvangen de leerlingen een richtlijn over hoe ze zich veilig in
school kunnen verplaatsen en wat de gedragsregels en -afspraken zijn. In en om het
gebouw treffen we uiteraard allerlei voorzorgsmaatregelen.
We kunnen ons goed voorstellen dat je misschien vragen of opmerkingen hebt over de
veiligheid. Stel deze gerust aan de teamleider. Heeft u als ouder bezwaren tegen de
schoolgang van uw kind, neemt u dan ook vooral vooraf contact op met de teamleider.
Afspraken zijn altijd te maken; we hebben begrip. Is er sprake van Corona gerelateerde
verschijnselen, zoals koorts, hoesten, verkoudheid of anderszins of is uw kind ziek of is er
een zieke in het gezin, dan moet uw kind thuisblijven.
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5 juni gewoon les
In tegenstelling tot wat er eerder in de jaarplanning stond, is er op 5 juni gewoon les. De
studiedag voor personeel die gepland stond op deze dag is verplaatst naar dinsdag 9 juni.
aangepast overgangsnormen
In de bijlage ‘overgangsnormen’ staan de aangepaste overgangsnormen voor dit schooljaar.
volgende week school gesloten op donderdag en vrijdag
Volgende week zijn er lessen op maandag, dinsdag en woensdag. Donderdag en vrijdag is
de school gesloten in verband met het Hemelvaart weekend. We geven dan ook geen
lessen op donderdag en vrijdag.
We wensen je een goed weekend! Blijf gezond!
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