Aan alle ouders/verzorgers
Datum : 26 maart 2021
Betreft : Wekelijkse update rondom Covid-19 (nr. 26)
Ref.
: BEJ/SG/U21-079 (8.3.02)
Beste ouders/verzorgers,
In deze wekelijkse update ontvangt u wederom informatie over ons onderwijs in relatie tot het Covid-19
virus.
Facultatief sporten in de middag
Vanaf 8 april bieden we in de middag facultatieve sportlessen aan. Deze lessen vinden plaats na afloop
van de fysieke en/of online lessen volgens het huidige/geldende rooster. Uw kind kan zich op eigen
initiatief bij de desbetreffende sportles van zijn/haar locatie melden. Volgende week volgt hiervoor een
schema van het aanbod. We hopen met de facultatieve sportlessen onze leerlingen te stimuleren even
lekker met z’n allen sportief te zijn!
Toetsweken
Voor de duidelijkheid hierbij een overzicht van de toetsweken die de komende weken plaatsvinden:
- Bovenbouw havo/vwo (leerjaren 4 t/m 6): maandag 29 maart tot en met woensdag 7 april;
- Onderbouw havo/vwo (leerjaren 1 t/m 3): woensdag 21 april t/m donderdag 29 april;
- Koersklassen havo/vwo-1 en havo/vwo-2: woensdag 21 april t/m donderdag 29 april;
- Leerjaar 4 vmbo-TL: start donderdag 8 april;
- Leerjaar 4 vmbo-basis en vmbo-kader: start maandag 12 april
Voor de overige leerjaren (onderbouw vmbo) is er de komende weken geen toetsweek.
Feedback op ons onderwijs
Met enige regelmaat ontvangen we van ouders feedback op de organisatie van ons onderwijs in deze
periode. Deze feedback is waardevol voor ons, want we krijgen daarmee meer zicht op hoe ons
onderwijs en de werkwijze die we hebben gekozen wordt ervaren. Dit is voor ons tevens input voor de
wijze waarop we voortgaan. We kunnen echter helaas niet alle opmerkingen en suggesties ook
daadwerkelijk meenemen. Daarvoor is de situatie te complex. We hebben immers drie locaties, waarop
we onderwijs verzorgen en we moeten ons onderwijs organiseren binnen het kader dat de overheid ons
stelt. Dat betekent bijvoorbeeld dat de leerlingen van de examenklassen elke dag fysiek les moeten
krijgen. Daarnaast bieden we in de middag ondersteuningsprogramma’s en extra lessen aan en ook dat
vraagt ruimte op de locaties.
Uiteraard willen we onze leerlingen allemaal zoveel mogelijk op school zien. Ons uitgangspunt is daarom
dat we al onze leerlingen tot de meivakantie in elk geval eenmaal per week fysiek onderwijs aanbieden.
Dat is op dit moment het maximaal haalbare, gezien alle beperkingen die de situatie met zich
meebrengt en ook om de veiligheid op onze locaties te waarborgen. Na de meivakantie volgen de
examenkandidaten geen lessen meer en dan komt er meer ruimte voor de overige leerjaren. Wat dit
precies betekent en hoe ons onderwijs er na de meivakantie uitziet, laten we u binnen nu en enkele
weken weten.

Rooster komende weken
Het rooster voor de komende weken is wederom als bijlage bijgevoegd.
Meer informatie en/of vragen
U kunt met vragen en opmerkingen naar aanleiding van deze brief terecht bij de afdelingsleider van uw
zoon of dochter.
Ik wens u een fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
Maartje Krüse - Van Helmond
Rector

