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: HW/SG/U21-010 (8.3.02)
Beste ouders/verzorgers,
Zoals gisteren aangekondigd in onze brief rondom de maatregelen Covid-19, sturen we u vandaag deze
aanvullende brief met nadere informatie over ons onderwijs in relatie tot de maatregelen.
Eindexamenklassen, niet zijnde een praktijkklas
Mogelijkheid digitaal projecteren van de les
We hebben in de brief van gisteren aangegeven dat de eindexamenleerlingen worden opgesplitst in
groepen van maximaal 14-16 leerlingen per groep. Dit betekent dat de klas veelal verdeeld wordt over
twee lokalen. Het uitgangspunt is dat deze lokalen naast elkaar gelegen zijn. In het “tweede” lokaal is
het voor de leerlingen mogelijk gemaakt om de les digitaal via het Digibord te volgen.
Praktijklessen
Mondkapje
Zoals we gisteren hebben aangegeven zullen de praktijklessen in de volledige groepsgrootte
plaatsvinden aangezien de lokalen voldoende geschikt zijn om onderling 1,5 meter afstand te houden.
Wél verplichten we de leerlingen om gedurende de gehele praktijkles een mondkapje te dragen. We
vragen u om dit met uw kind te bespreken. De docent mag een leerling de toegang tot de les ontzeggen
als hij/zij weigert om een mondkapje in het lokaal te dragen.
Ingang
De leerlingen voor de lessen PIE en BWI moeten via de buiteningang van het vmbo-gebouw het lokaal
binnengaan. Dit zorgt ervoor dat er zo min mogelijk leerlingstromen binnen het gebouw zijn. Voor de
leerlingen van zorg&welzijn geldt dit expliciet niet aangezien we bij deze ingang ook te maken hebben
met andere veiligheidsaspecten.
LO-lessen
Tot 8 februari 2021 zullen de LO lessen komen te vervallen. Wij verwachten van de leerlingen dat zij de
App-opdracht in Itslearning wekelijks blijven uitvoeren en uploaden. De keuzevakken BSM en LO-2
blijven wel in het rooster staan, hier zullen echter geen fysieke lessen op school worden gepland. De
docent informeert de leerlingen van deze keuzevakken wat er van hen wordt verwacht.
Pauzes
Ook in de pauzes moeten de leerlingen 1,5 meter afstand houden. Als school faciliteren we de leerlingen
om deze afstand ook daadwerkelijk te kunnen nemen. Op het vmbo zijn de twee pauzeruimtes op de
begane grond voldoende, op havo/vwo zijn ook de leerpleinen voor leerlingen beschikbaar om te
pauzeren. Uiteraard is het ook de eigen verantwoordelijkheid van de leerling om zich aan deze regel te
houden.
Ook hierbij vragen we u om dit met uw kind te bespreken en uw kind te vragen om deze 1,5 meter
afstand te houden.

Eenrichtingsverkeer
Om de onderlinge afstand van 1,5 meter te garanderen hebben we in de locaties op de vloer
bewegwijzering aangebracht om zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer te stimuleren. Ons verzoek hierbij
is om uw kind te vragen om zich hier zoveel mogelijk aan te houden.
Individuele leerling afspraken
Leerlingen die gebruik maken van de opvangfunctie op school worden individueel benaderd door de
zorgcoördinator om hier afspraken over te maken.
Activiteiten
In de brief van 15 december 2020 hebben we de activiteiten tot en met 18 januari 2021 op een rijtje
gezet. We voegen daar onderstaande aan toe. Specifieke activiteiten voor bepaalde klassen worden via
de afdelingsleider of mentor gecommuniceerd.
-

Het Trivianttoernooi komt te vervallen. We bekijken de mogelijkheid of deze nog later in het
schooljaar kan plaatsvinden.
De voorlichting voor de profielkeuze wordt verschoven naar februari 2021. Dit wordt een Webinar.
Globaland gaat niet door.
De toetsweek T4 en H5 en V6 in week 4 gaat door.
Het schoolfeest gaat niet door.
Het excellentieprogramma (leerlingen groep 8) wordt voorlopig digitaal gehouden vanaf 28 januari.
Het examenconcert op 5 februari vindt digitaal plaats.
De profielwerkstukpresentaties gaan door waarbij de presentaties plaatsvinden in aanwezigheid van
leerlingen, begeleiders en beoordelaars. Helaas kunnen we geen ouders ontvangen.
De LOB-gesprekken gaan door.
De carrousel wordt verplaatst.

Meer informatie en/of vragen
Ik hoop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Voor verdere vragen en/of
opmerkingen kunt u zich richten tot de mentor van uw zoon of dochter.
Met vriendelijke groet,
Maartje Krüse - Van Helmond
Rector

