Aan leerlingen en ouders

Datum: 19 maart 2021
Betreft: planning en gedragsregels

Beste leerlingen en ouders,
In deze brief informeer ik jullie over de planning van de komende periode en de nieuwe gedragsregels.
Les op school
Afgelopen week hebben we de leerlingen van het eerste brugjaar 5 dagen fysiek les kunnen geven. Dat
was mogelijk omdat we van de HAN de beschikking kregen over het Albertinum dat op loopafstand van
ons schoolgebouw ligt, de straat oversteken, door de kloostertuin lopen en dan ben je er. Ook komende
week hebben we nog de beschikking over dit gebouw, daarna heeft de HAN het weer zelf nodig i.v.m.
examens. Vanwege de extra ruimte is het mogelijk om de komende week alle leerlingen wat vaker
fysiek les te geven. Voor de examenleerlingen verandert er niets, zij hebben vier dagen op school les.
Gedragsregels voor alle leerlingen
De afgelopen weken hebben we jammer genoeg moeten constateren dat veel leerlingen buiten de
leslokalen onvoldoende afstand houden. Onze ervaring is dat “Keep it simple” het beste werkt. Om de
1,5 m te borgen gelden vanaf maandag de volgende gedragsregels.
- Ik heb les. Ik ben in het lokaal en heb daar een vaste zitplaats.
- Ik heb pauze. Ik blijf in het lokaal en “blijf zitten waar ik zit.” Ik ga aan het einde van de les
rechtstreeks naar het lokaal waar ik de volgende les heb.
- Ik heb pauze. Ik ga aan het begin van de pauze meteen naar buiten. Aan het einde van de pauze
ga ik rechtstreeks naar het lokaal waar ik les heb.
- Ik heb een tussenuur. Ik ga rechtstreeks naar de aula en maak gebruik van de studieplekken ‘’en
blijf zitten waar ik zit” óf ik ga rechtstreeks naar buiten.
- Ik ga naar het toilet als ik toestemming heb van een docent of surveillant.
Gedragsregels Albertinum (B1/B2)
In de bijlage vind je de gedragsregels en afspraken voor onze B2 leerlingen die maandag starten op het
Albertinum. Onze B1 leerlingen hebben deze regels eerder al ontvangen.
Planning komende periode
29 maart t/m 2 april Toetsweek B1
30 maart t/m 1 april Verkort rooster i.v.m. rapportvergaderingen (8e en 9e uur vervallen)
1 en 2 april
Herkansingen voor bovenbouw, B2, H3 en V3 online les.
6 en 7 april
Online 10-minutengesprekken (begin volgende week volgt nadere informatie)
Ik wens jullie een heel goed weekend.
Hartelijke groet,
Hanneke Arpots,
rector

