Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen

Datum : 25 juni 2021
Betreft : Wekelijkse update rondom Covid-19 (nr. 35)
Ref.
: BEJ/SG/U21-156 (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.
De lessen zitten er inmiddels op en we beginnen aan de laatste drie weken van het schooljaar. Dat
betekent dat dit de laatste wekelijkse update is rondom corona, die u dit schooljaar ontvangt, tenzij de
situatie met betrekking tot corona drastisch wijzigt en er aanleiding is om een nieuw bericht uit te doen.
Plan NPO
Het plan dat we opstellen in het kader van het Nationaal Plan Onderwijs is bijna gereed. In dit plan
beschrijven we op welke wijze we onze leerlingen de komende twee schooljaren extra gaan versterken
en ondersteunen. We zetten met name in op extra lessen:
- Om de lesgroepen klein(er) te maken;
- Om extra lessen te verzorgen; we noemen deze lessen “maatwerklessen”
Daarnaast besteden we (extra) aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, aan metacognitieve
vaardigheden (leren leren / studievaardigheden), aan het geven en ontvangen van feedback, aan het
ontwikkelen van basisvaardigheden lezen en rekenen, aan het versterken van het mentoraat en de
coaching en aan extra inzet van remediale ondersteuning.
Kortom, het is een pakket aan maatregelen, waarmee we onze leerlingen extra ‘leerkracht’ geven, zodat
ze zich zo sterk mogelijk kunnen ontwikkelen en bij kunnen werken. Het ministerie geeft ons
aanvullende middelen om deze extra maatregelen mogelijk te maken.
Zelftesten
Het gaat goed met het terugdringen van corona. Dat betekent dat het moeilijker is om de richtlijnen en
maatregelen consequent te blijven volgen. Toch is dat heel belangrijk, juist omdat het nu de goede kant
op gaat. Daarom verzoeken we u om uw zoon of dochter te blijven stimuleren om frequent een zelftest
uit te voeren. We zullen onze leerlingen een aantal extra tests meegeven voor gebruik in de
zomervakantie.
Mondkapjes blijven verplicht op school
Het gebruik van mondkapjes op scholen blijft verplicht. Dat betekent dat we in de schoolgebouwen een
mondkapje blijven dragen. Dat geldt dus voor iedereen: leerlingen en medewerkers.

Let op: veilig op vakantie!
Het is bijna vakantie en reizen is weer mogelijk; althans naar veilige landen. Dat betekent dat het
belangrijk is om vooraf goed te checken of u naar een (relatief) veilige bestemming afreist (code groen
of geel). Het is immers de bedoeling dat onze leerlingen na de zomervakantie weer kunnen starten aan
een nieuw schooljaar – en dat uw zoon of dochter dus niet de eerste dagen moet missen vanwege een
noodzakelijke quarantaine.
Tip: download de Reisapp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarmee blijft u op de hoogte van
de ontwikkelingen en kunt u ook snel een reisbestemming checken:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/reis-app-buitenlandsezaken
Bedankt!
Ook dit was weer een bijzonder schooljaar, dat ook extra aandacht en betrokkenheid van u als ouder of
verzorger heeft gevraagd. Zeker in bijzondere tijden is de samenwerking tussen ouders en school van
essentieel belang. Dank daarom voor de extra inzet!
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

