Aan de examenleerlingen en ouders

Nijmegen, 22 januari 2021

Betreft: afspraken rondom lessen en pauzes per 25 januari aanstaande

Geachte ouder(s)/ verzorger(s), beste examenleerlingen,
Zoals inmiddels bekend heeft de overheid bepaald dat de lessen voor de examenkandidaten doorgang
moeten vinden op school en dat leerlingen (en medewerkers) bij bewegingen door het schoolgebouw
een mondkapje moeten dragen. Inmiddels is hieraan toegevoegd dat het onderwijs moet plaatsvinden
met inachtneming van de anderhalve-meter-maatregel. Deze maatregel gold al voor het contact
tussen leerling en docent; nu dus ook voor het contact tussen leerlingen onderling. Op de vrijdag
voorafgaand aan de toetsweek hebben wij geprobeerd hier vorm aan te geven. Helaas hebben de
eerste ervaringen ons niet blij gestemd. Nog steeds bewegen te veel leerlingen door het gebouw
zonder mondkapje en het bewaren van anderhalve meter afstand tussen leerlingen onderling is tot op
heden bepaald geen succes gebleken.
Om het onderwijs veilig en verantwoord te kunnen blijven verzorgen hebben wij enkele
organisatorische aanpassingen gedaan. Zo is het lokalenrooster grondig gewijzigd (zie online Zermelorooster) en zijn de afzonderlijke klassen/lesgroepen verdeeld over meerdere lokalen. Daarnaast
hebben wij extra toezicht geregeld om alles binnen dit nieuwe rooster zo goed als mogelijk in banen
te leiden. Tevens is het nodig om een aantal heldere afspraken te maken over de pauzemomenten:
- pauzeren gebeurt in het lokaal;
- één keer per dag mogen leerlingen volgens rooster pauzeren buiten het lokaal, maar dan wel
uitsluitend buiten het gebouw. Het precieze moment staat aangegeven in het rooster;
- buiten het lokaal betekent dus buiten het gebouw, of uiteraard naar huis;
- na de laatste les verlaat de leerling hoe dan ook meteen het gebouw en gaat naar huis.
Op deze wijze willen wij voorkomen dat (te) grote groepen leerlingen de aula en de overige
pauzeplekken in het gebouw bevolken en de anderhalve-meter-regel uit het oog verliezen.
Uiteraard willen wij dolgraag onze examenleerlingen op school blijven ontvangen, omdat wij beslist de
meerwaarde hiervan zien. Echter, dit moet wel op een dusdanige wijze kunnen dat wij de veiligheid
kunnen waarborgen, én van al onze examenleerlingen, maar toch zeker ook van al onze collega’s die
ondanks lockdown, avondklok en alle overige onprettige maatregelen, hier elke dag weer naar
toekomen om les te geven.

Tot slot willen wij dan een andermaal vriendelijk, maar inmiddels toch zeker ook zéér dringend verzoek
doen, om de bovengenoemde afspraken te respecteren en verantwoordelijkheid te nemen voor het
welzijn en de gezondheid van de ander en van jezelf.
Mededeling: op woensdag 27 januari stond een studiemiddag gepland. Deze vervalt, de lessen gaan
dus gewoon door.
Voor nu een fijn weekend gewenst.
Met vriendelijke groet, namens de afdelingsleiders vmbo-T, havo en vwo,
Bert Fiddelers

