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Beste leerlingen en ouders,
We zijn het nieuwe jaar goed begonnen, met online lessen voor alle klassen en de
mogelijkheid om op school te werken voor leerlingen die dit nodig hebben. We merken
dat we hierbij al profiteren van de ervaring die we tijdens de eerste lockdown hebben
opgedaan. Toch hopen we natuurlijk dat we zo snel mogelijk weer echt op school les
kunnen gaan geven en we wensen jullie allen een vrolijk en gezond 2021!
Corona: verlenging lockdown en aanscherping afstandsregels
Voor iedereen is het lastig dat de lockdown verlengd is, niet alleen wat betreft het geven
en volgen van onderwijs, maar ook in ieders persoonlijke situatie. Het heeft grote impact
op ons allemaal, daar zijn we ons terdege van bewust. Toch zijn we ervan overtuigd dat
we er samen, team, leerlingen en ouders, het beste van maken. We hebben er nog steeds
het volste vertrouwen in dat we, rekening houdend met de op dit moment geldende
regels, jullie op deze manier zo goed mogelijk onderwijs en aanvullende begeleiding
bieden.
Leerlingen die tijdens de lockdown toch op school komen (bijvoorbeeld Leerjaar 5) dienen
nu onderling altijd 1,5 meter afstand te bewaren. Uiteraard zullen we onze
onderwijsruimten hierop inrichten. Dit betekent dat jullie tijdens en buiten de lessen, in
en rond het schoolgebouw, afstand houden van elkaar en bij het bewegen door de
school ook een mondkapje blijven dragen.
Tijdens de lockdown ontvangen we bijna geen informatie over besmettingen onder
leerlingen en collega’s. Deze informatie delen is natuurlijk ook niet zo zinvol zolang we
allemaal thuis zijn. Alleen als we horen van besmettingen bij leerlingen of medewerkers
die wel op school zijn komen werken, zullen we de betreffende medeleerlingen en hun
ouders hierover informeren.
Ten slotte: vrijdag 22 januari is een normale lesdag; op maandag 25 januari is er een
studiedag voor de docenten. Er worden op die dag geen lessen gegeven. Alle leerlingen
kunnen verder werken aan de hand van de studieplanners en de aanwijzingen van de
docenten in Magister.
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Aanvullende informatie voor leerjaar 5: voortgang en voorbereiding examen en PTAonderdelen
Na de eerste SE-week hebben mentoren en vakdocenten samen met de leerlingen
geïnventariseerd waar extra werk nodig is om goed de volgende ronde SE-toetsen te
kunnen maken. Hiervoor zijn plannen gemaakt, die nu zo goed mogelijk
via online Vonderwijs uitgevoerd worden.
Daarnaast zullen enkele PTA-onderdelen fysiek op school plaatsvinden. Dit betreft
praktijklessen tekenen, dossiertoetsen wiskunde en practica. Momenteel zijn we bezig
hiervoor een planning te maken die ook in Magister komt te
staan. De betreffende clusters zullen hier apart zo spoedig mogelijk over geïnformeerd
worden.
De eerstvolgende SE-week vindt begin maart plaats, na de voorjaarsvakantie. Bereid je
hier zo goed mogelijk op voor en neem vooral contact op met je vakdocent of mentor als
je je afvraagt hoe je dit in de huidige omstandigheden het beste kan doen.

Met bovenstaande besluiten en afspraken blijven we jullie zo goed mogelijk begeleiden.
Indien je je zorgen maakt of vragen of opmerkingen hebt, neem dan vooral contact op
met je mentor of vakdocent.
Met vriendelijke groet,
Annette Bosscher
Jaco Mijnheer
Hans Schoonheim
Ingeborg Nietzman
Elly Loman
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