Aan alle ouders en leerlingen

Nijmegen, 1 december 2021
Betreft: update nieuwe corona maatregelen

Beste ouders en leerlingen,
In de brief van begin deze week, hebben we jullie geïnformeerd over de nieuwe maatregelen in
school, om corona besmettingen zoveel mogelijk te beperken. In deze brief lichten we een aantal
zaken verder toe.
Keuzerooster
Ons uitgangspunt is, dat de keuzelessen voor leerlingen zoveel mogelijk toegankelijk blijven. Omdat
we hier werken met gemengde klassen, wordt het aantal leerlingen per keuzeles gereduceerd tot 10.
Op deze manier kunnen leerlingen ook onderling op anderhalve meter van elkaar blijven. Het totale
aanbod van keuzelessen blijft gelijk, maar het maximum aantal inschrijvingen wordt kleiner. Daarom
worden de keuzelessen facultatief. Leerlingen hoeven zich dus niet verplicht voor 5 keuzelessen in te
schrijven. De huiswerkklassen die in B1 en B2 verzorgd worden, zullen wel verplicht blijven voor de
leerlingen. Daarnaast kan het voorkomen dat voor een specifiek vak een keuzeles wordt ingepland
voor een klas of cluster. In dat geval geldt er geen maximum van 10 leerlingen en hoeven leerlingen
onderling geen afstand van elkaar te houden.
NSG XTRA en repetities musical
Naast het aanscherpen van de maatregelen, willen we ook kijken naar wat wél mogelijk is. Het
aanbod van NSG XTRA en de repetities voor de musical is in onze ogen een belangrijk onderdeel van
ons aanbod. Dit aanbod houden we voorlopig in stand, met aanpassingen. Bij de musical wordt een
aantal disciplines tijdelijk stopgezet of online verzorgd, andere disciplines gaan door met repeteren.
Zij zullen dit in kleinere groepen doen, en waar de discipline dit toelaat op anderhalve meter afstand
van elkaar. De repetities eindigen uiterlijk om 17:00. Tevens wordt deelnemers gevraagd om voor de
repetitie een zelftest af te nemen. Deelnemers aan de musical krijgen daar bericht over. Ook de NSG
Xtra activiteiten gaan door, mits de afstand tussen leerlingen geborgd kan worden. Het beleid voor
deze onderdelen is dus strenger dan in de reguliere lessen, om ervoor te zorgen dat niet teveel
groepen gemengd worden zonder dat zij onderling afstand kunnen bewaren.
Online lessen
Zoals eerder aangegeven is het voor leerlingen die in thuisquarantaine zitten mogelijk om de lessen
online te volgen. Onze verzuimmedewerker zorgt ervoor dat in magister vermeld staat dat de leerling
de les online volgt. De leerling zoekt in samenspraak met de mentor een buddy in de klas. Deze
buddy zorgt ervoor dat er een MEET opgestart wordt.

Algemene maatregelen / mondkapjes
Sinds maandag geldt de mondkapjesplicht weer binnen de school. Wij zien dat leerlingen er bij
binnenkomst van school aan denken om het mondkapje te dragen. Gedurende de dag, tijdens een
pauze en bij de leswissel, wordt het nog wel eens vergeten. Wij willen jullie vragen thuis het gesprek
te voeren over het belang van het dragen van het mondkapje. Laten we samen zorgen dat we er alles
aan doen om de school open te houden.
We vertrouwen op jullie begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
Sanne Verhagen
rector

