Aan alle ouders en leerlingen

Nijmegen, 26 augustus 2021
Betreft: toelichting start schooljaar 2021-2022

Beste ouders en leerlingen,
Met ingang van dit schooljaar neem ik als nieuwe rector het stokje over van Hanneke Arpots. Ik verheug
mij erop om met alle medewerkers, met én voor jullie het werk van deze mooie school voort te mogen
zetten.
Het afgelopen schooljaar was in vele opzichten geen ‘gewoon’ jaar. De verschillende maatregelen om
de Covid-19 pandemie een halt toe te roepen hebben veel van iedereen gevraagd. Wij hopen dat dit
schooljaar meer ruimte biedt om elkaar weer fysiek te ontmoeten en het reguliere programma op te
kunnen pakken. De start van het schooljaar ziet er daarom ook iets anders uit dan gebruikelijk,
daarover hieronder meer.
In de bijlage bij dit mailbericht treffen jullie de nieuwsbrief aan voor de start van het nieuwe schooljaar.
Hieronder breng ik enkele punten speciaal onder jullie aandacht.
-

-

Het vorige schooljaar was in verband met corona een bijzonder jaar, waarin leerlingen en docenten
elkaar weinig fysiek hebben kunnen zien. Dit schooljaar beginnen we met een hernieuwde
kennismaking. Een hernieuwde kennismaking met elkaar, maar ook een hernieuwde kennismaking
met “hoe we met elkaar omgaan.” En daar nemen we tijd voor, meer dan in andere jaren. Op
maandag en dinsdag is er tijd gereserveerd waarin de medewerkers elkaar ontmoeten, onder
andere in verschillende workshops maar ook in de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar en
de uitvoering van het Deltaplan (zie derde bullet). Op woensdag en donderdag hebben de
mentoren de tijd om met hun leerlingen kennis te maken en zijn er leerlingenactiviteiten waardoor
de leerlingen elkaar leren kennen. Ook besteden mentoren aandacht aan de gedragsregels op
school. De reguliere lessen beginnen op vrijdag 3 september, voor B1 op maandag 6 september.
Corona maatregelen.
 De basismaatregelen blijven van kracht; mondkapjes zijn nog steeds verplicht als leerlingen
zich bewegen door de school, bijv. in de gang en in de aula. Dit geldt voor alle medewerkers
en leerlingen, ongeacht hun vaccinatiestatus.
 Voor de vakantie hebben de leerlingen via school zelftesten ontvangen. We vragen alle
leerlingen om voordat ze naar school gaan, zichzelf op corona te testen. Voor meer informatie:
www.zelftesteninhetonderwijs.nl.
 Voor leerlingen die (nog) niet minimaal 2 weken volledig gevaccineerd zijn, blijft het advies om
in ieder geval tot 20 september twee keer per week preventief een zelftest te gebruiken. Er
worden gratis zelftesten uitgereikt op school.

Mocht een besmetting in de school geconstateerd worden, dan worden de nauwe contacten
hierover geïnformeerd. Leerlingen die minimaal 2 weken volledig gevaccineerd zijn, hoeven
als ‘nauw contact’ niet meer in quarantaine bij een besmetting op school. Wij vragen hen wel
om voor de zekerheid een zelftest te doen. Voor leerlingen die nog niet als immuun beschouwd
worden geldt de quarantaine maatregel nog wel. Wij mogen als school niet vragen naar de
vaccinatiestatus van een leerling. Wij vertrouwen erop dat eenieder zich houdt aan de gestelde
maatregelen, om de veiligheid in de school zoveel mogelijk te garanderen.
 Voor ‘overige contacten’ geldt in het algemeen dat risicogericht zelftesten niet meer nodig is.
 Het overheidsbeleid is erop gericht de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te krijgen, om
daarmee de kans op besmettingen en ziekte te verlagen. Meer informatie over vaccinatie bij
jongeren is te vinden op www.coronavaccinatie.nl/jongeren.
 Alle informatie met betrekking tot corona en de school, vindt u op de website www.nsggroenewoud.nl
Wanneer de cijfers het toelaten, vervallen bovenstaande adviezen per 20 september, nader
bericht hierover volgt.
Deltaplan NSG Groenewoud. Tijdens de corona-periode hebben leerlingen mogelijk
(leer)vertragingen opgelopen. Het Nationaal Programma Onderwijs is ingesteld om herstel en
ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona mogelijk te maken. NSG Groenewoud heeft
een Deltaplan opgesteld waarin beschreven is hoe we hiermee aan de slag gaan.
Op de studiedagen van het personeel zijn voor leerlingen Deltadagen gepland. Dit zijn voor de
leerlingen geen vrije dagen. Op deze dagen is er een speciaal aanbod voor de leerlingen i.v.m. het
Deltaplan, nadere informatie volgt nog.
Online lessen. Het uitgangspunt is dat alle leerlingen fysiek les volgen in de school. Online lessen
zijn alleen mogelijk bij quarantaine of in bijzondere omstandigheden. Bijzondere omstandigheden
zijn ter beoordeling van de zorgcoördinator.
Afdelingscoördinatoren. In tegenstelling tot eerdere jaren is vanaf nu de afdelingscoördinator het
eerste aanspreekpunt na de mentor. (Eerder was dit de afdelingsleider.) In de nieuwsbrief staan
de namen van de afdelingscoördinatoren vermeld.


-
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Het komend jaar zal mogelijk van ieder van ons opnieuw flexibiliteit en veerkracht vragen, maar ik heb
er alle vertrouwen in dat we dit samen voor elkaar krijgen. Ik wens jullie een goed schooljaar toe, met
veel plezier en mooie ontmoetingen!
Met vriendelijke groet,
Sanne Verhagen
rector

