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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
Zoals in de brief van vorige week vrijdag is vermeld, stappen we na de meivakantie over op een andere
werkwijze. Dat betekent dat onze leerlingen weer vaker naar school komen (2 of 3 dagen per week) en
dat we de lesduur terugbrengen naar 50 minuten. Uw zoon of dochter kan op zijn rooster zien, op welke
dagen hij/zij op school wordt verwacht.
Voor leerlingen vmbo-basis en vmbo-kader-1 geldt dat zij alle dagen onderwijs op school volgen.
Voor het leerproces is het belangrijk dat uw zoon of dochter op de dagen dat hij/zij thuis studeert,
daadwerkelijk met schooltaken aan de slag gaat. Planningen en (aanvullend) lesmateriaal is beschikbaar
via onze elektronische leeromgeving itslearning. Als ouder kunt u uw zoon of dochter stimuleren door
bijvoorbeeld regelmatig met hem of haar de studieplanning door te nemen.
Noot
We kiezen niet voor een hybride vorm van onderwijs. Dat betekent dat onze leerlingen OF fysiek
onderwijs volgen op school OF dat zij thuis zelfstandig werken aan hun schooltaken. De belangrijkste
argumenten voor deze keuze: we willen met deze werkwijze maximale duidelijkheid geven, we willen
ervoor zorgen dat er gelijke verwachtingen zijn bij onze leerlingen met betrekking tot ons onderwijs, we
willen ervoor zorgen dat de werkwijze goed uitvoerbaar is en we willen netwerkproblemen voorkomen.
Opvang kwetsbare leerlingen na de vakantie
We zetten de opvang van kwetsbare leerlingen na de meivakantie voort. Dat betekent dat onze
kwetsbare leerlingen alle dagen op school zijn. We verwachten deze leerlingen op de dagen dat ze geen
fysiek onderwijs volgen vanaf 8.15 uur tot uiterlijk 11.55 uur op school. Op beide locaties in Druten
hebben we daarvoor één lokaal beschikbaar.
De ouders van de betreffende leerlingen zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Zelftesten
Een herinnering om onze leerlingen jonger dan 16 jaar een toestemmingsformulier mee te laten nemen
naar school. Deze toestemmingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de conciërgebalies op de locaties.
Het zelftesten 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.
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.
Ik wens u en uw gezin een heel fijne meivakantie!
Met vriendelijke groet,
Maartje Krüse - Van Helmond
Rector

