Aan alle ouder(s), verzorger(s) en leerlingen

Datum: 1 juli 2020
Betreft: rooster komend schooljaar
Beste ouders en leerlingen,
Vorige week woensdag hebben we tijdens de persconferentie van de overheid gehoord wat de plannen
zijn voor het komende schooljaar. Daar werd bekend dat alle leerlingen weer naar school toe mogen,
maar dat voor medewerkers de 1,5 meter afstand regel blijft gelden. In dit schrijven geven we aan hoe
we dit komend jaar vorm willen gaan geven, en tevens vind je in de bijlage de nieuwsbrief die we altijd
aan het eind van het schooljaar versturen naar ouders.
Het rooster bij de start van het schooljaar
We starten komend jaar met ons “normale” rooster van 80 minuten. Ook de keuzelessen maken weer
deel uit van het lesrooster, al beginnen de keuzelessen pas na twee weken. De algemene keuzelessen
(op het stilteplein) worden vooralsnog geschrapt. Dat doen we omdat daar een grote groep leerlingen
(50 tot 100 leerlingen) bij elkaar komt en het dan moeilijk wordt voor medewerkers om 1,5 meter
afstand te houden. Na enkele weken gaan we kijken of we hier iets in aan kunnen passen zonder het
minder veilig te maken voor onze medewerkers. Natuurlijk kan het ook zo zijn dat er in de
zomervakantie iets verandert en dat we de opzet van het rooster alsnog moeten veranderen. Als dat
het geval is dan informeren we jullie daarover in de laatste week van de vakantie, of in de eerste dagen
van het nieuwe schooljaar.
Veiligheid voor medewerkers
Komend schooljaar zullen we de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers en leerlingen samen
moeten bewaken. We nemen daarvoor de volgende maatregel. Leerlingen zitten bij de start van de les
in het lokaal, de docent komt pas enkele minuten later. Aan het einde van de les vertrekt de docent
enkele minuten eerder zodat hij/zij niet tegelijk met leerlingen door de gangen hoeft te lopen. Dit
vraagt van leerlingen wel dat zij verantwoordelijkheid nemen om de afstand tot de medewerkers te
behouden in het lokaal en tijdens de pauze. Tijdens de pauze geldt dat ook voor onze facilitair
medewerkers. We hebben er alle vertrouwen in dat onze leerlingen daartoe bereid zijn, maar het
vraagt wel iets van ieder van ons.
Enquête onder leerlingen
Afgelopen week heeft een groot deel van de leerlingen een enquête ingevuld over de afgelopen
periode. Maandag tijdens de studiedag hebben we enkele uitslagen daarvan doorgenomen met
collega’s. Dat konden we vol trots doen. Leerlingen geven aan dat ze de online lessen goed hebben
kunnen volgen en dat we het als school goed gedaan hebben. Dat compliment willen we graag terug
geven aan jullie. Het is een bijzondere tijd geweest maar we hebben het samen heel goed gedaan. Wij
danken alle leerlingen en ouders voor hun inzet de afgelopen tijd, en wensen iedereen voor nu alvast
een fijne vakantie.
Met vriendelijke groet,
Niek Wijers
Hoofd bedrijfsvoering

