Datum: 4 maart 2021
Aan: alle ouders
Betreft: rooster per 8 maart

Beste leerlingen en ouders,
Zoals in de vakantie al aangekondigd, zal er vanaf aanstaande maandag met een rooster gewerkt gaan
worden waarin voorzien is dat ieder kind (uitgezonderd examenkandidaten) 1 dag in de week naar school
komt. Ook hebben alle klassen (uitgezonderd de examenklassen) weer iedere week een gymles. Die gymles
is overigens buiten, op het veld.
In Magister kunt uw kind zien wanneer de lessen online zijn (dan staat er 'online' bij een les), en wanneer de
lessen op school zijn (dan staat er een lokaalnummer bij een les).
Wij hebben ervoor gekozen dat de klassen die naar school kunnen komen in hun geheel naar school
komen. Op school krijgen de leerlingen wel op 1,5 m les. Dat betekent dat de klassen tijdens de lessen
veelal gesplitst worden over 2 lokalen, die naast elkaar liggen. Hoe de verdeling per les zal zijn horen de
leerlingen van hun docent (via Magister, of ter plekke).
Omdat de aula, en de gymzalen, in gebruik zijn als leslokalen is het helaas noodzakelijk dat de pauzes
buiten worden doorgebracht. In de tuin staat een grote tent waar kinderen kunnen schuilen als het regent. De
gymlessen worden ook buiten gegeven. Dus ook op een dag waarop de leerlingen online les hebben moeten
ze naar het veld voor de gymles.
Om de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers te waarborgen is het verplicht om tijdens het
bewegen door het gebouw een mondkapje te dragen. Daarnaast is het niet meer toegestaan om in het
gebouw te pauzeren, of te 'hangen'. Je gaat zo snel mogelijk naar het lokaal, en als je klaar bent ga je zo
snel mogelijk weer naar buiten. Erin en eruit, dat is de bedoeling.
De komende tijd zullen de docenten en medewerkers ondersteund worden door studenten. Deze studenten
zullen helpen tijdens de lessen, en tijdens de pauzes. Aanwijzingen van deze studenten dienen dan ook te
worden opgevolgd, net zoals dat van onze 'eigen' medewerkers het geval is.
Over 2,5 week (start 25 maart) zal er voor de hele school een toetsweek zijn. De docenten zullen de
onlinelessen, en offlinelessen gebruiken om de leerlingen hierop voor te bereiden. De lesstof van de
afgelopen weken zal in deze toetsweek getoetst worden. Het rooster voor deze toetsweek volgt zo snel
mogelijk.

De komende weken zullen we in ieder geval op deze manier aan het werk zijn. Op dit moment is dit, met alle
mogelijkheden en onmogelijkheden waar wij mee te maken hebben, de manier die volgens ons het meeste
recht doet aan de wens om onze leerlingen weer in contact met elkaar en met ons, te brengen. Weliswaar
voor maar één dag in de week, maar het is een begin. Laten we met elkaar hopen dat er binnen afzienbare
tijd meer mogelijk wordt, zodat de leerlingen weer vaker naar school kunnen komen!
Met vriendelijke groet,
Duco Homoet,
Conrector HLW
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