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Beste leerlingen,
Hierbij een nieuw bericht over ons onderwijs na de meivakantie. Omdat we overstappen op een andere
werkwijze informeren we jullie ook weer rechtstreeks.
Ons onderwijs na de meivakantie
Zoals jullie weten, stappen we na de meivakantie over op een andere werkwijze. Dat betekent dat jullie
dan weer vaker naar school komen (2 of 3 dagen per week). We gaan ook weer werken met lessen van
50 minuten. Jullie kunnen op het rooster zien op welke dagen je op school wordt verwacht.
Voor leerlingen vmbo-basis en vmbo-kader-1 geldt dat zij alle dagen onderwijs op school volgen.
In de nieuwe werkwijze volg je de ene dag lessen op school en de volgende dag werk je thuis aan
schoolwerk. Het is belangrijk dat je thuis ook echt tijd besteedt aan je studie. Er is namelijk nog maar
weinig tijd tot de zomervakantie en je moet voldoende basis hebben voor het volgende leerjaar. Pak dus
je studie op, maak gebruik van planningen en (aanvullend) lesmateriaal dat in itslearning beschikbaar is
en vraag eventueel hulp aan je mentor en/of je ouders bij het plannen van je schoolwerk.
Noot
We kiezen niet voor een “hybride” vorm van onderwijs. Dat betekent dat je OF fysiek onderwijs volgt op
school OF dat je thuis zelfstandig werkt aan hun schooltaken. Er is géén online-verbinding met de klas op
school.
De belangrijkste argumenten voor deze keuze: we willen met deze werkwijze maximale duidelijkheid
geven, we willen ervoor zorgen dat jullie allemaal op gelijke wijze onderwijs krijgen en we willen ervoor
zorgen dat we ons onderwijs in de nieuwe situatie zo goed mogelijk kunnen uitvoeren (zonder
netwerkproblemen).
Zelftesten
Sinds deze week kunnen we zelftesten inzetten bij een besmetting met Corona. We doen dit alléén na
overleg met de GGD. Je kunt dus niet zelf een test ophalen. Bovendien bepaal jij altijd zelf of je een
zelftest wilt uitvoeren of dat je dat niet wilt doen. Het is geheel vrijwillig.
Als je jonger bent dan 16 jaar, dan mag je alleen een zelftest uitvoeren als je een ondertekend
toestemmingsformulier bij je hebt. Zorg er dus voor dat je zo’n formulier bij je hebt, als je naar school
komt. Deze toestemmingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de conciërgebalies op de locaties.

Fietsen stallen op de Klepperheide
Meteen na de meivakantie start het centraal examen voor de eindexamenkandidaten. Op de
Klepperheide vindt het examen plaats in de gymzalen. Daarom stallen we de fietsen tijdelijk op een
andere plek. Let daarom goed op, als je na de meivakantie het schoolterrein op komt en houd je aan de
aanwijzingen voor het stallen van je fiets.
Meer informatie en/of vragen
Mocht je vragen hebben over deze brief, dan kun je contact opnemen met je mentor of jouw
afdelingsleider.
Ik wens jullie een heel fijne meivakantie!
Met vriendelijke groet,
Mevrouw M. Krüse - Van Helmond
Rector

