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Beste ouders/verzorgers,
Zoals u waarschijnlijk heeft meegekregen vanuit de persconferentie van gisteravond, is het de bedoeling
dat de leerlingen in het VO ook 1,5 meter afstand van elkaar gaan houden. Dat heeft gevolgen voor de
wijze waarop we het onderwijs voor de komende drie weken organiseren (tot 8 februari).
We hebben hier intern uitgebreid overleg over gevoerd, we hebben verschillende opties besproken en
we komen als directie tot een uitkomst waarbij de huidige systematiek van het 30-minutenrooster intact
blijft. Hieronder zal ik verder puntsgewijs de grote lijnen aangeven, daar waar nodig zal er morgen een
nader bericht volgen over specifieke invulling.
1. Alle eindexamenleerlingen volgen onderwijs op school zoals we dat de afgelopen weken ook
hebben gedaan. Ze moeten nu wel onder elkaar 1,5 meter afstand houden.
2. Hiertoe gaan we de maximale groepsgrootte in een lokaal beperken tot 14-16 leerlingen,
afhankelijk van de omvang van het lokaal. Er zal dus veelal sprake zijn van twee lokalen waarin
de leerlingen van 1 klas plaatsnemen. Uitzondering hierop zijn de praktijklessen. Qua
lokaalgrootte is het mogelijk de afstand van 1,5 meter te realiseren maar de leerlingen worden
wel verplicht een mondkapje te dragen.
3. Het ritme van 30 minuten instructietijd en in de middag verwerking door de leerlingen zal
blijven bestaan.
4. Morgen, donderdag 14 januari, wordt een schakeldag waarbij alle lessen komen te vervallen. Dit
geeft ons de gelegenheid om ons qua roostering, klas-indeling en ICT voor te bereiden op de
nieuwe wijze van organiseren. Vrijdag worden de lessen volgens rooster hervat en zullen de
lokalen voor de eindexamenleerlingen zijn aangepast.
Het is in de huidige situatie en binnen de geldende richtlijnen een voortdurend zoeken tussen het
bewaken van de veiligheid en het creëren van de best mogelijke onderwijsvorm voor alle jaarlagen en
niveaus. We denken dat we met het bovenstaande de meest optimale situatie organiseren.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich richten tot de mentor van uw zoon of dochter.
Met vriendelijke groet,
Maartje Krüse - Van Helmond
Rector

