Nummer 9, mei 2020
Hierbij ontvangt u de negende oudernieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020.
In deze brief staat het nieuwe ‘fysieke’ onderwijs centraal en besteden we natuurlijk aandacht aan de resultaten
van onze examenkandidaten. Twee positieve punten dus. Wij kijken er echt naar uit om weer leerlingen in school
te ontvangen EN wij zijn super trots op onze eindexamenkandidaten. 95% is in één keer geslaagd!

VOORUITBLIK KOMENDE MAANDEN
1 juni
2 juni
4 juni
9 juni
17 en 18 juni
23 juni
29 juni – 3 juli
1 en 2 juli
6 juli
6 juli – 10 juli
7 en 8 juli
9 juli
10 juli
13 juli
14 juli
14 en 15 juli
16 juli
17 juli

: 2e Pinksterdag
: 2e herkansing voor de examenkandidaten
: Landelijke vlag-dag voor de geslaagde examenkandidaten
: Inleveren formulier Resultaatverbeteringstoetsen klas 4
: Resultaatverbeteringstoetsen examenkandidaten
: Einduitslag na resultaatverbeteringstoetsen
: Toetsweek klas 3
: (Indien mogelijk) feestelijk diploma-uitreiking per klas
: Inhalen gemiste toetsen uit de toetsweek klas 3
: Toetsweek klas 1 en 2
: Inhalen gemiste toetsen klas 3 uit de periode voor 16 maart
: Keuze voor herkansing inleveren leerjaar 3
: Herkansing klas 3
: Inhalen gemiste toetsen uit de toetsweek klas 1 en 2
: Boeken inleveren (schema volgt later)
: Overgangsvergaderingen
: Indien nodig revisie vergadering
: Rapportuitreiking (Daarna zomervakantie tot en met 30 augustus)

ONDERWIJS
Informatiebrieven per leerlaag
 Afgelopen dinsdag hebben wij via Magister-mail alle ouders en leerlingen van een informatiebrief voorzien.
Deze brief bevat belangrijke informatie over hoe wij met elkaar het onderwijs, per leerlaag, vanaf 2 juni vorm
gaan geven. (Mocht u deze brief niet ontvangen hebben, dan kunt u deze ook terugvinden op onze website).
LO-activiteiten voor leerjaar 1 en 2
 Alle klassen in leerjaar 1 en 2 zijn in twee groepen gedeeld. Groep 1 heeft op maandagochtend en
dinsdagochtend les. Groep 2 heeft op woensdagochtend en donderdagochtend les. De LO-sectie wil voor
klas 1 en 2 graag aanvullende sportactiviteiten aanbieden op het sportveldje naast onze school.
Deelname hier aan is niet verplicht maar het is wel ontzettend leuk.
Het aanbod vindt plaats volgens onderstaand schema:
Maandagochtend
Dinsdagochtend
Woensdagochtend Donderdagochtend
(les volgens rooster)
Sport van 10:00 – 11:00
Klas 1 groep 1 (les volgens rooster)
Sport
van
10:00
–
11:00
(les volgens rooster)
(les volgens rooster)
Klas 1 groep 2
(les volgens rooster)
Klas 2 groep 1 (les volgens rooster)
Sport van 10:00 – 11:00 (les volgens rooster)
Klas 2 groep 2
Zorg dat je al sportieve kleding aan hebt, want de kleedkamers zijn niet open.

Sport van 10:00 – 11:00
(les volgens rooster)

Onderzoek naar rendement van onderwijs op afstand
 Binnenkort zal er onder leerlingen een enquête uitgezet worden over het afstandsonderwijs dat ze de
afgelopen maanden gevolgd hebben. De uitkomsten zullen door ons bestuur (LMC-VO) verzameld worden.
Deze informatie kan een bijdrage leveren om het digitaal onderwijs (dat mogelijk ook volgend schooljaar een
onderdeel is) te optimaliseren.

ORGANISATIE
Richtlijnen en afspraken om het ‘fysieke’ onderwijs goed en veilig te organiseren!
(Het verzoek is om het onderstaande met uw zoon/dochter te bespreken)
















Je bent verantwoordelijk voor je eigen hygiëne en veiligheid EN je hebt respect voor de hygiëne
en veiligheid van een ander. (Hier spreken we elkaar ook op aan).
Leerlingen krijgen bij het toegangshek instructies over waar ze hun fiets moeten plaatsen en waar ze
naar binnen gaan. (Klas 1 via de ingang aan de Grindweg en klas 2 en 3 via een toegangsdeur grenzend
aan het schoolplein). We houden ons hierbij aan de 1,5 meter norm.
Klas 1 heeft les in vaste lokalen (105, 107, 201 en 202), Klas 2 en 3 hebben les in lokalen: 101,102,108,
109 en soms in 110). Vanwege de clusters vinden hier wel lokaalwisselingen plaats. Dat gebeurt via een
vaste looproute. (Tussen het ochtendprogramma en het middagprogramma worden deze lokalen ook
door medewerkers van school gereinigd).
Bij binnenkomst krijgen de leerlingen een desinfecterend doekje waarmee zij hun handen wassen en
vervolgens hun tafel en stoel schoonmaken. (dit doekje leggen zij op de grond en bij vertrek uit het lokaal
kunnen ze dat deponeren in de betreffende prullenbak). Leerlingen zijn hiermee zelf verantwoordelijk
voor hun hygiëne. Dit geldt ook bij een eventueel toiletbezoek; ook daar zijn doekjes waarmee zij e.e.a.
vooraf schoon kunnen maken.
Bij binnenkomst wordt het lokaal van achter naar voor gevuld. (bij vertrek is deze volgorde precies
andersom). Ook nu geldt natuurlijk de 1,5 meter norm.
Indien leerlingen uit klas 2 en 3 na een lesuur van lokaal moeten wisselen, wordt dit gecoördineerd door
de docent. Hij/zij laat de leerlingen, met een tussenruimte van 1,5 meter vertrekken en hij/zij ontvangt de
nieuwe leerlingen voor het betreffende lokaal en voorziet hen van een desinfecterend doekje. Als
iedereen weer op zijn plaats zit, vindt de wissel van vakdocenten plaats!
De pauze van 10:15 tot 10:30 en van 14:15 – 14:30 is eigenlijk een soort ‘break’. Je hebt dan even tijd
om te ontspannen en je kunt iets eten of drinken. De leerlingen dienen dit zelf mee te nemen, want de
kantine is dicht. Daarnaast wordt er tijdens deze ‘break’ niet of zo min mogelijk gelopen. De docent die
het 3e of 8e uur lesgeeft blijft tijdens deze ‘break’ in het lokaal en houdt hierop toezicht.
Toiletbezoek dient tot een minimum beperkt te worden. Elke leerlaag heeft een eigen toiletgroep die ze,
indien echt noodzakelijk, kunnen gebruiken. (voor klas 1 is deze toiletgroep op de 2e etage en voor klas 2
en 3 op de 1e etage).
Aan het einde van de ochtend of aan het einde van de middag verlaten de leerlingen gefaseerd het
lokaal. (bij het laagste lokaalnummer gebeurt dit direct na de bel, bij het opvolgende lokaalnummer wordt
2 minuten gewacht).
De leerlingen verlaten aan de hand van de looproute de school en het schoolplein. Het is niet toegestaan
dat leerlingen zich ophouden op het schoolplein of voor de school. Leerlingen worden dan ook
gesommeerd om direct naar huis te gaan.

We verwachten dat de leerlingen thuisblijven indien:
 Leerlingen ziek zijn; Leerlingen regelmatig hoesten of niesen (verkoudheidsklachten); Er bij een
huisgenoot van een leerling sprake is van (of een vermoeden is van) Corona.
Ziekmelden
 Indien een leerling ziek is, geldt de oorspronkelijke ziekmeldingsprocedure. De leerling wordt door de
ouder/verzorger telefonisch ziek gemeld. (zie ook schoolgids bladzijde 34).
PERSONEEL en leerlingen
Personeel
 Iedereen is gelukkig gezond en als ik de geluiden mag geloven, heeft iedereen er veel zin in om volgende
week de leerlingen weer te ontmoeten. Verder zijn wij druk bezig met de formatie (personele bezetting) voor
volgend schooljaar. Dat plaatje ziet er op dit moment goed uit. Wat wel jammer is, is dat we dit jaar abrupt
afscheid hebben moeten nemen van onze stagiaires. Stages op afstand was geen haalbare optie. Het is
absoluut een wens om volgend jaar weer stagiaires welkom te mogen heten; zij zorgen toch voor iets
‘extra’s’ in de school.
Leerlingen
 Wij eindigen deze nieuwsbrief zoals we hem ook begonnen zijn. Namelijk met een groot compliment voor
onze examenkandidaten. Het is voor hen ook een zeer bijzondere tijd geweest, waarbij zij ondanks alle
randzaken toch focus moesten houden op het eindresultaat. En dat hebben zij fantastisch gedaan.
Binnenkort kunnen zij een mooi en waardevol diploma ondertekenen. Maar eerst feest vieren, donderdag 4
juni. Hopelijk kan dan de vlag (met Tooropwimpel) ook uit bij de kandidaten met een herkansing. Succes!
Martin van Zanten

