Betreft: Informatie m.b.t. coronavirus en de gevolgen ervan voor de school
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

11 december 2020
Dinsdag 8 december j.l. was er wederom een belangrijke persconferentie voor ons
allemaal. Op basis van de persconferentie en de ontwikkelingen in de school, stuur
ik u hieronder de laatste nieuwtjes:
•

De ouderraad heeft afgelopen maand aangegeven graag een korte briefing te
ontvangen. Vanaf januari 2021 ontvangt u voortaan een briefing van maximaal
1 A-4tje. De briefings worden in het ouderportaal geplaatst, zodat u ze kunt
nalezen.

•

We hebben op dit moment twee leerlingen die positief getest zijn. Één in
WM1C en één in WMH1B. Verder hebben we op dit moment geen enkele
medewerker die thuis is vanwege het coronavirus, maar helaas wel met een
normale (buik)griep. Alle ziektes gaan natuurlijk ook gewoon door in de winter.
We proberen zoveel mogelijk de lessen door te laten gaan.

•

Vanaf 1 december hebben we een wet met betrekking tot het dragen van een
mondkapje. Bijgaand treft u de brief vanuit Scholengroep De Langstraat over
de toepassing van de wet in de scholen.

•

We houden gewoon twee weken kerstvakantie. Op 4 januari starten alle lessen
weer op school en gaan we verder met het onderwijs. Een weekje later start
weer de volgende schoolexamenweek voor de eindexamenkandidaten.

•

De open avond van 7 januari kan niet doorgaan. De datum van de Open Dag is
verzet naar donderdag 4 februari. We zijn op dit moment druk in beraad op
welke manier we die dag gaan vormgeven. U hoort nog van ons.

•

Het wordt een andere kerstvakantie dan normaal. Thuis in kleine groepjes en
liefst geen vakantie naar het buitenland. Mocht u toch naar het buitenland
gaan, dan geleden daarvoor de landelijke adviezen. Houdt u aan de
voorgestelde quarantaine als u naar een “oranje” gebied bent geweest.

•

Volgende week verschijnt onze traditionele nieuwsbrief. We hopen met zijn
allen op een voorspoedig en gezond 2021.

24 november 2020
Afgelopen week zijn er landelijk weer zaken gebeurd met betrekking tot het
onderwijs in coronatijd. Ik stuur u hierbij weer de laatste ontwikkelingen in de
school.
•

Afgelopen week was er vaak in het nieuws dat er op de scholen in Nederland
veel leerlingen en medewerkers besmet zijn. Tot op dit moment is dat bij ons op
school (nog) niet het geval. We hebben op dit moment twee leerlingen thuis die
positief getest zijn (een leerling uit klas 1 en een leerling uit klas 3). Er is geen
enkele docent thuis met corona op dit moment. We hopen dat het zo blijft.

•

We merken dat alle besmettingen van leerlingen met het corona-virus zijn
ontstaan in de thuissituatie. Op school zijn er nog geen gevallen geconstateerd
van besmettingen tussen leerlingen onderling óf tussen leerlingen en
medewerkers. Mochten we signalen hieromtrent ontvangen, dan nemen we
meteen contact op met de GGD en daarna met u.
Sint en Kerst op de Walewyc

•

•

In de week van 30 november vieren de mentoren van klas 1 t/m 4 Sinterklaas
met hun klas. Natuurlijk een aangepaste versie, rekening houdend met het
coronaprotocol.
Jaarlijks hebben we op school een kerstactie. Leerlingen brengen cadeautjes
naar de ouderen die in de Waalwijkse oudereninstellingen, Antoniushof, het
Spoorwiel en Eikendonk wonen.
Dit jaar hebben we ook hiervoor een veilig alternatief afgesproken met de
medewerkers van die instellingen:
- We verzorgen zoals gewoonlijk weer voor alle bewoners een cadeautje,
maar leveren dat af aan de deur. Daar worden de cadeautjes enige tijd
bewaard en later door het eigen personeel aan de bewoners overhandigd.
- Het Walewyc-PR team maakt samen met de vloggers een filmpje met een
kerstboodschap voor alle bewoners. Dat filmpje wordt ook afgeleverd bij de
instellingen én vertoond aan de bewoners.
Van een instelling krijgen we ook een filmpje terug met de reactie van de
ouderen. Daar kijken we al naar uit.
- Vanuit het vak zorg & welzijn gaan leerlingen uit de bovenbouw meehelpen
bij Antoniushof om de buitenboel te versieren voor Kerst. Bewoners kijken
dan toe vanuit hun kamer of gezamenlijke eetzaal. Onze leerlingen kunnen
dan ook op gepaste manier even contact met ze maken.
- Op vrijdag 18 december gaan we naast de gewone lessen ook met de
mentorklas de cadeautjes in orde maken. Het lesrooster wordt die dag
enigszins aangepast.

De Walewyc Pop-upstore

Nieuw dit schooljaar is de Walewyc Pop-up store. De leerlingen van klas 3 met het
vak economie&ondernemen hebben het voor elkaar gekregen om een prachtig
pand in het centrum van Waalwijk (Stationsstraat 46) te mogen gebruiken voor hun
winkel. Ze zijn druk bezig met inrichten, natuurlijk ook in corona-versie…
In de week van 14 december gaat de winkel vier dagen open voor publiek.
Voor ouders en medewerkers is er een speciale VIP-avond op 14 december.
De opbrengst van de Pop-up storen gaat naar Voedselbank De Rijglaars. De
leerlingen hebben zelf gekozen voor dit goede doel.

Nieuws over eindexamens
•

We hebben een bericht ontvangen van onze Minister van Onderwijs voor onze
examenkandidaten. Er is besloten dat het beroepsgerichte vak in het VMBO dit
jaar zal worden afgesloten met een schoolexamen in plaats van een centraal
eindexamen. Dat betekent dat de leerlingen met: zorg&welzijn,
economie&ondernemen, dienstverlening&producten dit schooljaar geen
centraal eindexamen krijgen, maar alleen schoolexamens. Het PTA wordt
binnenkort aangepast en verstuurd naar alle betrokken leerlingen.
Let op: het eindexamenvak tekenen krijgt gewoon centrale eindexamens.

•

In de komende maand, voor de kerst, volgt nog meer duidelijkheid over de volle
breedte van het eindexamen, de avo-vakken en het staatsexamen. Zodra we
iets ontvangen van het ministerie, stellen we u op de hoogte

6 november 2020

De herfstvakantie is voorbij en de school is weer volop in beweging. In de
persconferentie zijn weer strengere maatregelen aangekondigd.
We stellen u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de school.
•

In de herfstvakantie zijn helaas 6 medewerkers van onze school positief getest.
De eerste week na de herfstvakantie hebben daardoor veel leerlingen online
lessen moeten volgen.

•

Net na de herfstvakantie startte de schoolexamenweek voor de vierde klas.
Helaas waren twee leerlingen positief getest en zij hebben daardoor enkele
schoolexamens gemist.

•

Er zijn op dit moment vier leerlingen thuis vanwege een positieve test. Een
leerling uit klas 2, een leerling uit klas 3 en twee leerlingen uit klas 4. Alle
andere leerlingen die langer dan een kwartier én dichter dan 1,5 meter bij hen
in de buurt zijn geweest, zijn inmiddels op de hoogte gesteld. Ze blijven
preventief thuis en volgen de lessen online.

•

We zijn gestart met het inhaalprogramma voor een groep leerlingen. Hiervoor
zijn speciaal docenten van buiten de school aangetrokken. Een aantal van hen
moet ver reizen om hier op school te komen. We verwachten dus dat de
leerlingen aanwezig zijn in de lessen van het inhaalprogramma.

•

Ook zijn we gestart met twee extra docent-assistenten: Mevr. De Bodisko en
Dhr. Van Krugten zijn extra op school aanwezig om ervoor te zorgen dat alle
lessen worden opgevangen als de docenten tien dagen in quarantaine moeten
zijn.

•

We hebben voor leerlingen die thuis zijn geweest vanwege het coronavirus,
quarantaine of een andere reden, na schooltijd een centraal inhaalmoment
georganiseerd om toetsen in te halen. Elke dag na schooltijd kan een leerling
een toets inhalen. Samen met de vakdocent of de mentor wordt met de leerling
zelf een datum afgesproken. In samenspraak met de leerling, maken we voor
elke leerling een passend plan om de toetsen in te halen.

•

Leerlingen die achterstand ervaren bij een vak doordat ze enige tijd afwezig zijn
geweest, of die de leerstof niet goed begrijpen, kunnen zich opgeven voor het
begeleidingsuur van 8.15 uur tot 8.45 uur. Op meerdere dagen in de week
staan de vakdocenten voor ze klaar.

•

Tenslotte willen we speciale aandacht vragen voor de mondkapjes. Elke dag
moeten we nog leerlingen vragen om hun mondkapje op te zetten in de gangen
of in het atrium. Voor de veiligheid voor henzelf, maar vooral ook voor de
ander, blijven we leerlingen aanspreken.

12 oktober 2020
De laatste cijfers omtrent het coronavirus zijn zorgwekkend. We zien met lede
ogen aan hoe het aantal besmettingen in Nederland oploopt. Tot nu toe is de
schade voor onze school beperkt. We hebben wel ongeveer 5% van onze
leerlingen en docenten die vanwege (verkoudheids) klachten even thuis in
quarantaine moeten. De twee leerlingen en hun vrienden die vorige week even
thuis moesten blijven vanwege besmetting of besmettingsgevaar, zijn allemaal
weer gezond op school.
Het is bijna herfstvakantie. U krijgt van ons weer de laatste ontwikkelingen:

•

De rapportages over ventilatie en het luchtklimaat zijn verschenen en zijn
overwegend positief tot zeer positief. U ontvangt hierbij de brief met daarin alle
details van onderzoek en de bevindingen.

•

De nieuwe maatregel van het dragen van de mondkapjes is lastiger voor
leerlingen dan we hadden verwacht. In de ochtend bij binnenkomst zien we dat
ruim 95% van onze leerlingen het mondkapje op heeft. Echter bij het wisselen
van de lessen, het pauzeren in het atrium en na schooltijd constateren we dat
veel leerlingen er niet aan denken om het mondkapje op te zetten. Het zal even
duren voordat alle leerlingen eraan gewend zijn om het mondkapje te dragen in
de gangen en bij verplaatsing in het atrium.
We starten na de herfstvakantie weer met goede moed, de docenten zullen op
het eind van de les nog even de leerlingen vragen om hun mondkapje op te
zetten én we sluiten niet uit dat er vanuit het kabinet strengere maatregelen
komen, misschien ook voor het onderwijs.

•

Afgelopen week hebben we voor het hele gebouw een nieuwe risicoinventarisatie en evaluatie (RI&E) gedaan. Deze RI&E is door een externe
instantie op gesteld en geeft nieuwe richtlijnen aan in verband met het coronavirus. Nadat we alle 30 pagina’s hebben doorgenomen, hebben we tenslotte
enige actiepunten geformuleerd, waaraan we op korte of middellange termijn
willen voldoen. Een aantal zaken is al gerealiseerd:
- Er hangen extra posters bij alle kraantjes voor het wassen van handen.
- Er hangen extra posters bij de ingangen van de school met richtlijnen over
het betreden van de school.
- Er is extra overleg met het schoonmaakpersoneel over het dragen van
extra beschermingsmateriaal.
De totale RI&E wordt besproken in de ouderraad, de deeladviesraad en de MR.

•

Op 19 oktober start de herfstvakantie. Even een weekje voor iedereen om uit te
rusten. Sommige leerlingen, ouder(s) en medewerkers zijn wellicht van plan om
er even op uit te gaan. Voor een reisje naar het buitenland kan dat leiden tot
extra risico’s. Op verzoek van de overheid sturen we bij deze briefing ook een
overzicht over het op vakantie gaan naar het buitenland.

•

Tenslotte: u ontvangt op het einde van de week de traditionele “nieuwsbrief”
van de school. Daarin leest u van alles over het onderwijs en de begeleiding
van afgelopen tijd en de tijd die gaat komen.
We wensen iedereen straks een hele fijne herfstvakantie en vooral…..
Blijf gezond !

30 september 2020

De tweede golf is begonnen, vertelde men op het nieuws. Om ons heen horen we
ook van scholen waar leerlingen of medewerkers besmet zijn met het coronavirus.
Op onze school hebben we tot nu toe nog geen enkele leerling of docent die
positief getest is. Wel weten we dat sommige ouders of andere familieleden al
positief getest zijn, waardoor de leerlingen of collega’s even moeten thuisblijven.
We merken dat we veel vragen krijgen over het besluit “blijf ik thuis of ga ik naar
school?”. We hebben daarom dit keer een handige beslisboom als bijlage bij deze
briefing. Verder zijn we druk bezig met het onderwijs en de activiteiten op onze
school. Hieronder leest u de laatste ontwikkelingen:
•

Het online lessen volgen gaat tot nu toe nog niet voor de volle honderd procent
naar wens. De WIFI-verbinding laat het soms afweten waardoor leerlingen
moeilijk of niet kunnen inloggen, het geluid van de les is vaak lastig te volgen
én het online lessen volgen vraagt veel op het gebied van concentratie van de
leerlingen. Kortom: goed onderwijs op afstand is nog lastig te realiseren.
We merken dat zowel leerlingen als docenten hun best doen, maar de beste
manier om lessen te volgen, blijft toch “live” in de klas.

•

Op dinsdag 13 oktober vindt de eerste projectdag plaats. Vanwege de
coronaregels hebben we het programma helemaal aangepast, zodat we veilig
de projecten kunnen uitvoeren. De leerlingcoördinatoren sturen binnenkort een
mail met daarin alle informatie van de projectdag.

•

Het schoolfeest voor klas 1 en 2 op donderdag 15 oktober a.s. gaat niet door.
Normaal gesproken vieren we samen met het Dr. Mollercollege en het van
Haestrechtcollege dit grote onderbouwfeest bij de Tavenu. We vinden het
echter niet verantwoord om nu dit feest te houden. Samen met de leerlingen
hopen we op betere tijden.

•

Een groot deel van het team heeft de herhalingscursus EHBO en BHV gevolgd.
Speciaal was het onderdeel “hulpverlening en re-animatie in coronatijd”. Alle
deelnemers hebben hun certificaat behaald en kunnen weer ondersteunen
indien nodig.

Speciaal voor leerjaar 1:
•

De speciale oudercursus voor brugklasouders vindt plaats op woensdag 7
oktober a.s. Ouders hebben een mail ontvangen met een link zodat ze vanuit
thuis online onze “webinar” kunnen volgen. Voor ons spannend, want we doen
dit voor de eerste keer met ouders. We rekenen zoals vorig jaar op de
aanwezigheid van een grote groep ouders. Helaas niet “life” in de school, maar
vanuit thuis.

Speciaal voor leerjaar 3 en 4:
•

De MBO voorlichtingsavond vindt online plaats op dinsdag 6 oktober a.s.
Alle ouders en leerlingen hebben hierover een mail ontvangen van de decaan.

Uit ervaring weten we dat veel leerlingen het moeilijk vinden om een goede
beroepsopleiding te vinden na hun diploma. We hebben een bedrijf gevraagd
om ervoor te zorgen dat alle ouders en leerlingen van klas 3 en 4 online twee
opleidingen kunnen kiezen die avond. Elke MBO-opleiding verzorgt die avond
een voorlichting, dus er is een ruime keuze.
Zeker voor de leerlingen van klas 4 is het belangrijk om hiervoor in te schrijven,
want zij moeten immers al vanaf november inschrijven op hun vervolgopleiding.
En kies je verkeerd? Heb je verkeerde verwachtingen van je toekomstige
school? Dan kan dat je een heel schooljaar kosten….
•

Meteen na de herfstvakantie start de SE-2 week. Leerlingen van klas 4
ontvangen deze week hun SE-boekje waarin alles staat vermeld.
Behalve het volgen van de lessen kunnen leerlingen uit klas 4 ook inschrijven
voor het begeleidingsuur voor extra hulp met de voorbereiding van de SE’s.
Via Zermelo kunnen ze kijken op welke dagen de vakdocenten het eerste
lesuur extra voor hun klaar staan.

18 september 2020
Helaas hebben we moeten constateren dat steeds meer leerlingen van onze
school een of meerdere dagen moeten thuisblijven vanwege verkoudheidsklachten
of andere klachten die mogelijk kunnen wijzen op corona. Alhoewel we binnen
onze eigen school bij nog geen enkele leerling of docent vernomen hebben dat er
sprake is van corona, zien we helaas het aantal “ziek”- meldingen toenemen.
Om het onderwijsproces toch door te kunnen laten gaan, is het noodzakelijk dat we
vaker onderwijs op afstand aanbieden.
Natuurlijk weten we proefondervindelijk dat onderwijs op school het beste is voor
onze leerlingen, maar we willen ook dat onze leerlingen geen achterstand oplopen
doordat ze thuis moeten blijven.
Daardoor hebben we versneld een aantal extra maatregelen getroffen voor onze
leerlingen. Hieronder leest u de laatste zaken:
•

Vanaf maandag 21 september a.s. wordt elke leerling die thuis blijft vanwege
gezondheidsklachten gevraagd of het mogelijk is om online les te volgen. Is dat
mogelijk, dan moeten leerlingen via MS Teams de lessen online volgen.
De leerling meldt zich aan bij elke les en volgt dan “onderwijs op afstand”.

•

Onderwijs op afstand betekent dat de leerling zich moet houden aan een aantal
afspraken. Deze afspraken staan overzichtelijk op 1 pagina voor de leerlingen
uitgelegd en worden ook geplaatst in het ouder/leerlingportaal van onze school.
In de bijlage heeft u alvast een exemplaar.

•

Voor leerlingen van klas 1 is het werken met MS Teams helemaal nieuw. In de
mentorles en het Walewyc-uur wordt hier extra mee geoefend. Een aantal

leerlingen kent het programma al van de basisschool. Onze ervaring is dat het
programma erg gebruiksvriendelijk is en dat leerlingen snel leren.
•

Schriftelijke toetsen maken gebeurt op school. De vakdocent geeft de toetsen
op in Itslearning (klas 1 en 2) of in Magister (klas 3 en 4). Is een leerling
afwezig tijdens het toetsmoment, dan maakt de leerling zelf de afspraak met de
vakdocent om de toets zo spoedig mogelijk in te halen. Is een leerling echter
twee weken afwezig, dan helpt de mentor of coach een handje mee bij het
plannen mocht dat nodig zijn.

•

Werkopdrachten kunnen wellicht digitaal op tijd ingeleverd worden of eventueel
na overleg met de vakdocent via een klasgenoot of ouder op school worden
ingeleverd. Onze ervaring is dat het later inleveren van schriftelijke opdrachten
vaak leidt tot een opeenhoping van schriftelijk werk bij een deadline. We
vragen de leerlingen indien mogelijk om op tijd hun werk in te leveren.

•

Tenslotte wil ik u mededelen dat op donderdag 24 september a.s. er een
studiemiddag voor het personeel wordt georganiseerd. Die dag zijn er lessen
tot en met het 6de lesuur (12.45 uur). Daarna mogen de leerlingen naar huis.

11 september 2020
Het lijkt alweer een tijdje geleden, maar eind augustus zijn we weer begonnen met
lesgeven in volledige groepen. Het was een spannende start, maar de meeste
leerlingen zijn inmiddels gewend aan de dagelijkse gang in en door de school. Ze
zitten wel in een andere opstelling in de klas, desinfecteren hun handen elke les
en houden rekening met de 1,5 meter. Het coronavirus zorgt ervoor dat een
aantal zaken anders lopen dan normaal. Hieronder leest u de laatste
ontwikkelingen:
Corona of klachten
• Tot nu toe is er een kleine groep leerlingen (8 %) thuis vanwege klachten.
Gelukkig is bij geen enkele leerling tot nu corona geconstateerd.
Mocht dat het geval zijn, dan raadplegen we meteen de GGD en het bestuur
van OMO. Daarna stellen we u op de hoogte van hetgeen de GGD en het
bestuur ons heeft geadviseerd.
•

Helaas merken we ook dat een aantal collega’s thuis is vanwege klachten. Zij
doorlopen het traject van testen. Dat duurt enkele dagen. Nadat blijkt uit de test
dat ze geen corona hebben, mogen ze weer voor de klas.
We maken ook mee dat collega’s soms thuis moeten blijven omdat hun partner
of kind getest moet worden. Pas als er duidelijkheid is omtrent de situatie zijn
ook zij weer welkom op school.
We kunnen u op dit moment mededelen dat er nog bij geen enkele collega of
hun gezinslid corona is vastgesteld.

Lesuitval en invallessen
We maken ons echter wel zorgen om het aantal collega’s dat vanwege
omstandigheden thuis moet blijven. Daardoor vallen er meer lessen uit dan dat
we normaal gewend zijn. Dat vraagt om extra nieuwe maatregelen om ervoor
te zorgen dat de leerlingen les hebben:
1. De lessen proberen we via MS Teams online door te laten gaan. Een
docent vangt de klas op en via het digitale bord geeft de “zieke” docent de
les vanuit thuis.
2. De lessen worden overgenomen door een collega uit dezelfde sectie of een
ander gerelateerd vakgebied.
3. De leerlingen krijgen een werkopdracht van de “zieke” docent en maken de
opdracht zelfstandig. De leerlingen van klas 1 werken aan die opdracht in
een lokaal of het OLC beneden. De leerlingen van klas 2,3 en 4 werken aan
die opdracht in een lokaal of in het atrium.
4. De lessen worden verschoven in het rooster, zodat leerlingen later naar
school gaan of eerder naar huis kunnen.
U snapt dat de laatste optie voor ons het minst wenselijk is.
We doen onze uiterste best om de lesuitval tegen te gaan. Alle docenten en
onderwijsassistenten zetten zich de komende periode extra in om de lessen zoveel
mogelijk door te laten gaan.
Ziekmelden en/of lessen volgen
Afgelopen week hebben we telefoontjes gekregen van ouders die hun
zoon/dochter ziek meldden. Telkens wordt u gevraagd of de klachten
gerelateerd zijn of niet. Twijfelt u over klachten, neemt u dan contact op met
uw huisarts of de GGD.
Is uw zoon/dochter slechts een paar dagen ziek, dan kan hij/zij daarna de lessen
inhalen, zoals normaal. Voor klas 1 en 2 staat het werk in de ELO ( It’s Learning),
en voor klas 3 en 4 staat het werk in Magister.
Moet uw zoon/dochter echter minimaal 10 dagen in quarantaine vanwege corona
in het gezin, dan kan hij/zij via MS Teams online de lessen volgen. De
leerlingcoördinator en mentor regelen dit met u en uw zoon/dochter.
Inhaalprogramma vanwege achterstand
Alle ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit klas 2, 3 en 4 hebben tijdens de eerste
ouderavond een schrijven ontvangen over het inhaalprogramma. Zijn er twijfels of
wilt u een advies van de mentor over het volgen van dit programma? Neem dan
contact op met de mentor van uw kind. De mentor kan u wellicht ondersteunen bij
uw beslissing.
Heeft de leerling twijfels of het inhaalprogramma iets voor hem/haar is?
Een mentorgesprek of een gesprek met de vakdocent kan de leerling helpen.
Iedere docent van de Walewyc staat voor de leerling klaar.
De leerlingen kunnen vanaf 14 september ook inschrijven voor een individueel
gesprek in het begeleidingsuur.

Het begeleidingsuur
Vanaf 14 september gaat het begeleidingsuur in werking. Op de
leerling/ouderportaal komt een filmpje te staan hoe leerlingen zich kunnen
inschrijven voor deze extra begeleiding.
Het kan ook zijn dat de mentor of coach gesprekken wil voeren met de klas, een
groepje leerlingen of een individuele leerling. Samen met de leerling wordt dan de
afspraak vastgelegd, zodat het geregistreerd wordt in het rooster van de leerling.
Heb je een afspraak, dan ben je wel verplicht om te komen.
De leerling kan elke dag inschrijven tot 20.00 uur ’s-avonds.
Op maandag en vrijdag is er vak gerelateerde ondersteuning door de vakdocent
Op woensdag en donderdag is er extra begeleiding door de mentor of de coach
Er zijn ook docenten die op een andere manier de leerlingen willen begeleiden.
Op het ouderportaal onder het kopje “leerlingbegeleiding” staat een overzicht van
docenten en hun aanbod. De leerlingen kunnen dan zelf inschrijven of samen
met de docent inschrijven.
Volgende week oefent de mentor met de leerlingen hoe er ingeschreven moet
worden. Het filmpje op de website is een geheugensteuntje.

20 augustus 2020
Hier leest u de eerste briefing van dit schooljaar. We hopen dat iedereen een fijne
zomervakantie heeft gehad. En we zijn blij dat we straks alle leerlingen weer
mogen begroeten in de school.
We zijn benieuwd wat het nieuwe schooljaar ons zal brengen. Hoe zal het gaan
met het coronavirus en welke impact zal het hebben op het onderwijs in het nieuwe
schooljaar? In elk geval willen we u in dit nieuwe schooljaar, zolang de coronasituatie blijft, weer met regelmaat informeren over schoolse zaken.
Afgelopen jaar heeft u dat zeer op prijs gesteld, dus we blijven hiermee doorgaan.
Zoals vorig schooljaar, wordt de briefing een groeidocument. Telkens leest u de
laatste ontwikkelingen als eerste, maar u kunt rustig eronder nog eens lezen wat er
eerder al gecommuniceerd is, zodat u altijd helemaal op de hoogte kunt blijven.
Samen met u hopen we dat we dit schooljaar veilig en gezond kunnen volbrengen.
Namens het hele team wensen we u een succesvol schooljaar toe.
Schooljaar 2020-2021: wat staat ons te wachten?
•

Op maandag 24 augustus start het schooljaar voor alle docenten. We hebben
de hele ochtend een teambijeenkomst over het onderwijs en de begeleiding.
Vanaf 13.00 uur worden de brugklassers, die een laptop hebben besteld bij
The Rent Company, op school verwacht om hun laptop op te halen.

Vanaf 14.00 uur worden alle leerlingen verwacht die vanuit een andere school
zijn overgestapt naar onze school. Deze leerlingen maken die middag al kennis
met hun mentor en de school.
•

•

•

Op dinsdag 25 augustus start de school voor alle leerlingen. De leerlingen
uit klas 2, 3 en 4 + Olympiaklas 2 en 3 worden op school verwacht om 8.15 uur
bij hun mentor. De nieuwe brugklassers starten pas om 9.00 uur die dag in
verband met de introductieweek.
Kennismaken met je klas
In de eerste schoolweek wordt veel tijd gestoken in de hernieuwde
kennismaking met elkaar. De leerlingen zijn immers een lange tijd niet bij
elkaar in de klas geweest. Groepsvorming is dus heel belangrijk in die eerste
periode. Alle leerlingen konden vandaag, donderdag 20 augustus, al zien bij
wie ze in de klas zitten én wie hun nieuwe mentor wordt. Het is niet mogelijk
om van klas te wisselen. Met name in klas 3 en 4 zit het rooster zo in elkaar dat
elke leerling zijn gekozen vakken kan volgen én ook geen tussenuren heeft.
Wisselen van klas is daardoor onmogelijk.
Het nieuwe rooster
Komend schooljaar ziet het rooster er iets anders uit dan andere jaren. We
starten elke dag van 8.15 uur tot 8.45 uur met een begeleidingsuur. In dit
begeleidingsuur staan een aantal zaken op het programma: gesprekken met de
klas, individuele coachingsgesprekken en vakondersteuning voor alle vakken.
Daarna gaan we verder met de reguliere vaklessen.
Na alle vaklessen staat er weer een begeleidingsuur ingepland voor de
huiswerkklas én de vakondersteuning.
Hieronder vindt u de nieuwe lestijden:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

8.15 - 8.45 uur
8.45 - 9.30 uur
9.30 - 10.15 uur
10.15 - 11.00 uur
11.00 - 11.15 uur
11.15 - 12.00 uur
12.00 - 12.45 uur
12.45 - 13.15 uur
13.15 - 14.00 uur
14.00 - 14.45 uur
14.45 - 15.30 uur
15.30 - 16.15 uur

Begeleidingsuur
Les
Les
Les
Pauze
Les
Les
Pauze
Les
Les
Les / Begeleidingsuur klas 1-2
Begeleidingsuur klas 3-4

Onderwijs in coronatijd
- Zoals u weet starten we weer met volledige klassen, maar er zijn nog wel
coronamaatregelen van kracht, zoals: Leerlingen met (luchtweg)klachten
mogen geen onderwijs krijgen op school.

-

Bij ziekmelding zal gevraagd worden naar de klachten van uw zoon/dochter
i.v.m. verplichte meldingen aan GGD in geval van corona.
De leerlingen moeten bij binnenkomst in de lokalen hun handen reinigen.
We starten ook weer met het gebruik van de telefoontassen.
Bij praktijkvakken moeten alle gebruiksmaterialen gereinigd worden op het
eind van elke les.
De docent moet op afstand van 1,5 meter van de leerling lesgeven.
Er moet goed geventileerd worden in de lokalen en erbuiten.

Welke maatregelen neemt onze school vanaf 24 augustus?
-

Toiletblokken in het gebouw zijn beperkt geopend i.v.m.
hygiënemaatregelen. Naar het toilet gaan op school is mogelijk, maar willen
we zoveel mogelijk beperken. Bij elk toiletgebruik moet de wc door de
leerling worden gereinigd. De school zorgt ook voor extra
schoonmaakbeurten tijdens de schooldagen.

-

Bij de leswisseling moeten de leerlingen de kortste route nemen naar de
volgende lessen, én er wordt voortaan zoveel mogelijk buiten de school
gepauzeerd op de pauzeplaats.

-

Het atrium gebruiken we voor de kluisjes, de wc’s en de catering.

-

Als leerlingen (bij slecht weer) in het atrium verblijven, moeten zij per se
gaan zitten

-

De schoolkantine gaat open vanaf 1 september. Leerlingen kunnen met
pin/contactloos betalen of met gepast klein geld.

-

Er wordt gevraagd om zo min mogelijk gebruik te maken van het OV. In het
begin van het nieuwe schooljaar zal geïnventariseerd worden welke
leerlingen per se het OV moeten gebruiken om naar school te kunnen
komen. Binnen de 8 km wordt er opnieuw gevraagd om met de fiets naar
school te komen.

En wat verandert er voor u als ouder?
Eigenlijk heel weinig. U bent nog steeds van harte welkom voor een ouderavond
(in kleinere groepen) of een gesprek met de mentor, leerlingencoördinator of
adjunct-directeur. Wel wordt u gevraagd bij binnenkomst in de school zich te
registreren en men zal u vragen naar uw gezondheid. Het spreekt vanzelf als u
(luchtweg)klachten heeft, u ook telefonisch of online met alle personen in de school
contact kunt opnemen. We staan nog steeds voor u klaar om samen met u het
beste voor uw zoon/dochter te bespreken.
De eerste ouderavonden staan gepland in week 36 en 37. U krijgt via de mail van
de leerlingencoördinatoren een uitnodiging hiervoor.
Laten we er met zijn alleen een goed jaar van maken!

