Rotterdam, 26 mei 2020

Betreft: Onderwijs vanaf 2 juni + planning tot einde schooljaar klas 1

Geachte heer/mevrouw, Beste leerling,
Vorige week dinsdag heeft het kabinet besloten dat de schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs
vanaf 2 juni weer open gaan. Daarbij is ook besloten dat alle leerlingen, weliswaar gespreid, tot de
zomervakantie fysiek onderwijs moeten krijgen.
Na 11 weken onderwijs op afstand voor velen een welkome ontwikkeling waarbij leerlingen elkaar
en het onderwijspersoneel weer kunnen ontmoeten. De kern van het onderwijs is de vorming en de
daarbij behorende interactie.
De opdracht om onderwijs op school te organiseren, binnen de geldende veiligheidsrichtlijnen is
echter een hele klus. Dit heeft te maken met de beschikbaarheid van het aantal lokalen, de
beschikbaarheid van de betreffende vakdocenten, de vakkenpakketkeuzes en de clustergroepen.
Hieronder treft u de informatie aan die betrekking heeft op leerjaar 1 voor de periode van 2 juni tot
en met 17 juli 2020:
Splitsing:
•
•

Alle klassen (1A, 1B, 1C en 1D) worden in twee groepen gesplitst. Zodoende kan elke
leerlingen één mini-les per week krijgen van zijn of haar eigen vakdocenten en mentor.
Deze splitsing (groepsindeling) staat vast en daar kunnen wij niet meer in schuiven.

Lessen:
•
•
•
•
•
•

De leerlingen van klas 1 krijgen in kleine groepen les op school van 2 juni tot en met 3 juli.
! Hiermee komt het huidige online-lesrooster te vervallen!
Het gaat om twee keer vijf mini-lessen van 35 minuten die in de ochtend gegeven worden.
De groepen 1 van klas 1A, 1B, 1C en 1D hebben les op maandag en dinsdag.
De groepen 2 van klas 1A, 1B, 1C en 1D hebben les op woensdag en donderdag.
De leerlingen (de groepen) hebben les in een vast lokaal.
Alle leerlingen ontvangen via Magister-mail aanstaande vrijdag (29 mei) een individueel
rooster zodat zij kunnen zien op welke ochtenden zij les hebben en welke vakken dan
gevolgd worden.

Lestijden:
•

1e uur 8:30 – 9:05
2e uur 9:05 – 9:40
3e uur 9:40 – 10:15
Pauze 10:15 – 10:30, in het lokaal en onder toezicht
4e uur 10:30 – 11:05
5e uur 11:05 – 11:40

Huiswerk & taken:
•

De vakdocent kan na zijn les huiswerk of een taak opgeven waar de leerlingen, op de
momenten dat er geen fysieke lessen zijn, aan kunnen werken. Dit huiswerk staat niet in
Magister maar dient de leerlingen zelf te noteren. Huiswerk controle is aan de betreffende
docent.

Steunuren:
•

Sommige leerlingen volgen nu ook online ‘steunuren’ voor bepaalde vakken. Zij volgen deze
extra uren om achterstanden weg te werken en om de resultaten een positieve impuls te
geven. Deze online steunuren worden opnieuw ingepland. (waarschijnlijk in de middag of op
vrijdag). De betreffende vakdocent nodigt de betreffende leerlingen daarvoor uit.

Lichamelijke opvoeding en Theater:
•

•

Aanvullend op het ‘vaste’ lesrooster m.b.t. de twee ochtenden worden er LO-activiteiten
georganiseerd. De leerlingen worden hier nog voor uitgenodigd en deze aanvullende
activiteiten zijn facultatief. (dus niet verplicht; maar wel leuk)
Voor het vak Theater worden de leerlingen van klas 1 nog uitgenodigd om in hele kleine
groepjes het vak af te ronden. Deze afrondende les is wel verplicht.

Inhaalwerk / inhaaltoetsen:
•

Sommige leerlingen moeten nog toetsen inhalen uit de periode voor 16 maart. Dit wordt
door ons in kaart gebracht en de betreffende leerlingen worden uitgenodigd om deze
toets(en) op vrijdag 5 juni of vrijdag 12 juni te komen maken. Hiermee ontstaat er een
gelijkwaardig cijferbeeld.

Toetsweek:
•

We sluiten het schooljaar af met een toetsweek (deze stond ook al in de oorspronkelijke
jaarplanning). De toetsweek voor klas 1 is van maandag 6 juli tot en met vrijdag 10 juli. De
leerlingen van klas 1 maken hun toetsen in de ochtend. Met deze toetsweek krijgen wij een
algemene en individuele indruk van het leerrendement uit de afgelopen periode. Ouder(s)
en leerlingen ontvangen medio juni een rooster van deze toetsweek

Overgangsnormen:
•
•

We hanteren bij de overgangsvergadering in eerste instantie de oorspronkelijke
overgangsnormen zoals deze ook vermeld staan in de schoolgids. (blz. 16).
Gezien de uitzonderlijke omstandigheden is het aan de docentenvergadering om, in ruimere
mate dan anders, leerlingen ‘buiten de norm om’ te bespreken. Hierbij wordt dan nader
gekeken naar: de behaalde resultaten voor 16 maart, de behaalde resultaten na 16 maart, de
actieve deelname aan de online-lessen en uiteindelijk de mogelijkheid op het behalen van
een VMBO-diploma op TL-niveau.

RIVM en Veiligheid:
•

•

•
•
•
•
•

De school houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat bij de organisatie van
de lesactiviteiten de 1,5 meter-regel in acht wordt genomen. Dit vereist niet alleen van de
schoolorganisatie en haar medewerkers discipline maar ook van onze leerlingen!
Er zijn vaste looproutes in school en om de toegang van leerlingen te spreiden maken we
gebruik van meerdere ingangen. Leerlingen krijgen hierover instructie en dienen zich hieraan
te houden.
In elk lokaal en in alle toiletgroepen staan desinfecterende middelen en alle tafels en stoelen
worden na gebruik schoongemaakt.
Leerlingen kunnen/mogen geen gebruik maken van hun locker.
Leerlingen houden zich niet op in de aula of in groepen op het schoolplein.
De kantine is gesloten; leerlingen dienen zelf iets te eten e/o te drinken mee te nemen voor
in de pauze.
Indien een leerling koorts heeft, hoest of andere ziekteverschijnselen vertoont, blijft hij/zij
thuis en geldt de oorspronkelijke ziekmeldingsprocedure. (De leerling wordt door een
ouder/verzorger telefonisch ziek gemeld).

Planning:
•
•
•
•
•
•
•
•

29 mei
2 juni
5 en/of 12 juni
6- 10 juli
13 juli
14 juli
14 / 15 juli
17 juli

: Leerlingen/ouders ontvangen individueel lesrooster via Magister-mail
: Start ‘fysieke’ lessen op school
: Inhalen eerder gemiste toetsen of opdrachten
: Toetsweek
: Inhalen gemiste toetsen uit de toetsweek
: Boeken inleveren (de leerlingen ontvangen hiervan nog een tijdschema)
: Overgangsvergaderingen
: Rapportuitreiking (en aansluitend zomervakantie☺)

Zoals u ziet is het een heel verhaal geworden. We hopen u echter voor dit moment voldoende
geïnformeerd te hebben.
Wij gaan ons met elkaar inzetten voor een goede afronding van dit bijzondere schooljaar.
‘Goed onderwijs, maken we samen’

Met vriendelijke groet,
Namens het team van de TooropMavo
Martin van Zanten
Directeur TooropMavo

