Aan alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen
Apeldoorn, 15 december 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Gisteren, maandag 14 december, is door de overheid een nieuwe lockdown aangekondigd om het
aantal coronabesmettingen verder in te dammen. Een van de maatregelen betreft het geven van
onderwijs op afstand voor kinderen van alle scholen in Nederland. Er is dus geen sprake van een
verlengde kerstvakantie. Vanaf woensdag 16 december gaat deze maatregel in. Dit betekent dus dat
het onderwijs gewoon doorgaat, maar dat het op afstand wordt gegeven. Voorlopig duurt deze
maatregel tot maandag 18 januari.
We begrijpen dat dit een ingrijpende maatregel is voor uw kind en voor u. We herinneren ons
allemaal nog dezelfde situatie in het voorjaar. Toch vragen we u om samen met ons opnieuw de
schouders te zetten onder het onderwijs op afstand. Op de KSG worden op dit moment
voorbereidingen getroffen om uw kind vanaf woensdag online onderwijs te geven. Uitzondering
geldt de eindexamenleerlingen: zij krijgen alle lessen op school. Voor leerlingen die in een kwetsbare
positie verkeren en voor kinderen van ouders met cruciale beroepen wordt op school voor opvang
gezorgd. Voor meer informatie over specifieke richtlijnen verwijzen wij u naar www.rijksoverheid.nl
In deze brief hebben we geprobeerd de belangrijkste zaken op een rijtje te zetten.
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Woensdag 16 december starten we met de nieuwe situatie:
o eindexamenleerlingen krijgen les op school
o overige leerlingen volgen onderwijs op afstand.
We handhaven het rooster.
o De online les duurt 40 minuten met aansluitend 10 minuten pauze om even de
benen te strekken.
o De les op school aan examenleerlingen duurt 50 minuten
o Pauzes blijven zoals ze in het rooster staan.
Aanstaande vrijdag geven we les volgens rooster (dus: fysiek voor examenleerlingen en
online voor de overige leerlingen) tot en met het 3e uur. Daarna kunnen de examenleerlingen
van h/v, desgewenst, fysiek dan wel online contact opnemen met de begeleiders van hun
profielwerkstuk (pws). Om 12.00 uur vindt de online loterij plaats, georganiseerd door BSMleerlingen.
Docenten geven hun online lessen in Teams. Inmiddels is vrijwel iedereen hierin bedreven.
Als je het niet meer weet, kijk dan op de Corona-pagina van onze site.
Afspraken over de les via Teams: leraren en leerlingen hebben hun camera aan; planners en
werk staat op It’s Learning.
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Leraren registreren de aanwezigheid in de les; we blijven handelen volgens ons
verzuimprotocol.
De toetsweek voor examenleerlingen (20 januari) blijft staan, die voor de nietexamenleerlingen verschuiven we naar 10 februari.
De herkansing voor de examenleerlingen is op 19 januari; de overige leerlingen hebben hun
herkansing later.
We toetsen niet voor cijfers, met uitzondering van opdrachten en presentaties.
Sommige leerlingen in h4/v5 doen vervroegd examen Engels. Zij mogen bij dit vak fysiek
aanschuiven, als het rooster het toelaat. Zo niet, dan volgen deze leerlingen de les op
afstand.
De mentor vormt de schakel tussen school en het thuisfront en onderhoudt wekelijks contact
met de leerlingen.
Kwetsbare leerlingen kunnen op school de lessen volgen in het expertisepunt of een
nabijgelegen ruimte. Ons ondersteuningsteam zal hen benaderen.
Leerlingen van ouders met vitale beroepen kunnen werken in het verzuimpunt. We vragen
ouders hun kinderen aan te melden via de mail: verzuim@ksg-apeldoorn.nl.
We zijn net gestart om de extra achterstanden weg te werken:
o De extra lessen voor de examenleerlingen gaan door op school.
o We denken momenteel na over de overige extra lessen. Leerlingen worden hierover
geïnformeerd.
o De cursus Slim leren wordt voorlopig doorgeschoven.
o De examenleerlingen die nu onder begeleiding op het solarium zelfstandig werken
aan hun achterstanden, blijven dat doen. Voor de niet-examenleerlingen vervalt
deze faciliteit.
Het ondersteuningsteam heeft deze week afspraken met individuele leerlingen om toetsen
te maken. Deze blijven staan.
We starten het kalenderjaar op 4 januari zoals afgesproken op het 3e uur.

Het is een heel verhaal geworden. We denken hiermee gehandeld te hebben volgens de richtlijnen
van de overheid. Er heeft afstemming plaatsgevonden met de andere VO-scholen in Apeldoorn. Het
zou me niet verbazen als ik hierboven niet volledig ben geweest of dat er nog op sommige punten
onduidelijkheid is. Bij voorbaat mijn excuses.
Hoe de situatie in januari zal zijn, is nu nog niet bekend. Wij houden alle ontwikkelingen nauwlettend
in de gaten en informeren u zodra we dat kunnen. Snel na de kerstvakantie informeren wij u over de
laatste stand van zaken.
We wensen u fijne feestdagen en veel sterkte en gezondheid!
Met vriendelijke groet,

Wouter Abrahamse
rector

