Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen

Datum : 23 april 2021
Betreft : Wekelijkse update rondom Covid-19 (nr. 30 )
Ref.
: BEJ/SG/U21-116 (8.3.02)

Geachte ouder(s), verzorger(s),
In deze wekelijkse update ontvangt u wederom informatie over ons onderwijs in relatie tot het Covid-19
virus.
Ons onderwijs na de meivakantie
Na de meivakantie stappen we over op een andere werkwijze. De leerlingen van de examenklassen
volgen dan geen lessen meer en daardoor hebben we meer ruimte voor fysiek onderwijs aan de overige
leerjaren. We gebruiken deze ruimte graag om onze leerlingen weer zoveel mogelijk naar school te laten
komen.
Met dank voor alle reacties op ons verzoek om feedback, gaan we na de meivakantie als volgt te werk:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

We gaan werken met het normale rooster;
De lessen gaan weer naar 50 minuten;
De lesgroepen worden gesplitst in twee halve groepen: een A-groep en een B-groep;
Uw zoon of dochter zit dus OF in de A-groep van de klas, OF in de B-groep van de klas. Op het
rooster in Zermelo is duidelijk zichtbaar wanneer hij/zij op school wordt verwacht;
Uitzondering: de groepen vmbo-basis en vmbo-basis/kader worden niet gesplitst. Deze leerlingen
komen dus elke dag naar school;
De gesplitste groepen krijgen de ene dag fysiek les en de volgende dag studeren ze zelfstandig thuis,
bijvoorbeeld:
o In week 1 komen de leerlingen van de A-groep op maandag, woensdag en vrijdag naar
school;
o De leerlingen van de B-groep komen in week 1 op dinsdag en donderdag naar school;
o In week 2 draaien we dit schema om en komen de leerlingen van de A-groep op dinsdag en
donderdag naar school en de leerlingen van de B-groep komen dan op maandag, woensdag
en vrijdag naar school;
o Op deze wijze komen alle leerlingen ongeveer een halve lesweek naar school.
Het roosterprogramma maakt de verdeling in A- en B-groepen. We brengen géén wijzigingen aan;
We verwachten van onze leerlingen dat ze op dagen dat ze thuis zijn zelfstandig verder werken aan
de leerstof, zodat het leerproces voort gaat en ze de planning blijven volgen;
Onze docenten zorgen ervoor dat de leerlingen precies weten wat er van ze wordt verwacht en dat
studieplanners en leerstof beschikbaar zijn via onze ELO itslearning.
We bieden in de nieuwe werkwijze geen online onderwijs meer aan. Onze leerlingen volgen de
lessen op school en ze werken thuis zelfstandig aan hun studie.

Op deze wijze wennen de leerlingen ook weer een beetje aan het normale schoolritme. Bovendien
zullen we dan ook geen last meer hebben van de overbelasting van ons netwerk.
Zelftesten
Deze week hebben we de eerste levering ontvangen van de zelftests en we hebben alle voorbereidingen
getroffen om met de tests aan de slag te gaan. Vanaf komende week zetten we daarom het zelftesten in
bij het risicogericht handelen.
Dat wil zeggen dat leerlingen en medewerkers zichzelf kunnen testen, als er sprake is van een
besmetting op school. Het testen is altijd op geheel vrijwillige basis en gebeurt alléén na overleg met de
GGD. We verstrekken dus geen zelftests op eigen verzoek van leerlingen of ouders.
Belangrijk: leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar dienen een toestemmingsformulier te kunnen
overhandigen, als zij een zelftest willen uitvoeren. Dit formulier dient ondertekend te zijn door één
ouder/verzorger. Toestemmingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de conciërgebalies op de locaties.
Tip: zorg ervoor dat uw zoon of dochter altijd een ingevuld en ondertekend formulier in zijn schooltas
heeft.
Leerlingen vanaf 16 jaar hebben geen toestemmingsformulier nodig. Zij kunnen zelf toestemming geven.
Vrijdag 30 april geen lessen in Druten
Vrijdag 30 april staat in het teken van de laatste lesdag van onze examenkandidaten. Omdat we hier
echt even bij stil willen staan en om de veiligheid te bewaken, zijn er op deze dag op de locaties in
Druten géén lessen (niet fysiek en niet online). De lessen op Pax junior gaan wel door.
Schoolscan
Het ministerie heeft recent het ‘herstelplan’ Nationaal Programma Onderwijs aangekondigd. De scholen
krijgen extra middelen om achterstanden, opgelopen door corona, weg te werken. Het is de bedoeling
dat we als school een eigen plan maken, waarmee we duidelijk maken op welke wijze wij deze
aanvullende middelen in gaan zetten en waarmee we dus de corona-achterstanden wegwerken.
Het gaat hierbij om leer-, leef- en ontwikkelachterstanden. Of om het positief te zeggen: om onze
leerlingen sterker te maken op deze aspecten!
Om te komen tot een onderbouwd plan, voeren we een onderzoek uit. We noemen dat onderzoek de
schoolscan. Dat betekent dat we in kaart brengen waar we onze leerlingen graag op versterken: welke
(leer)achterstanden er zijn en welke vaardigheden extra aandacht zouden moeten krijgen. Ook het
bevorderen van studiemotivatie en het welbevinden nemen we hierin mee.
Op dit moment zetten we de eerste stap: onze leerlingen vullen een vragenlijst in over studiemotivatie
en welbevinden. De mentoren begeleiden de leerlingen hierbij. Het is de bedoeling dat alle leerlingen
deze vragenlijst op vrijdag 30 april hebben ingevuld.
Na de meivakantie gaan we aan de slag met de scan van de (cijfer)resultaten. Op deze wijze vergaderen
we informatie voor ons herstelplan.
Jassen opbergen buiten de lokalen
Na de meivakantie is het voorjaar echt begonnen en vanaf dat moment is het niet meer nodig om een
jas aan te hebben in het klaslokaal. Daarom vragen we onze leerlingen hun jassen vanaf maandag
17 mei op te bergen buiten de klaslokalen.

Rooster komende weken
Vrijdag 30 april
laatste lesdag (geen lessen in Druten, wel lessen op Pax junior)
Maandag 17 mei
start Centraal Examen, tijdvak 1
Meer informatie en/of vragen
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de mentor of
de afdelingsleider van uw zoon of dochter.
Met vriendelijke groet,
Maartje Krüse - Van Helmond
Rector

