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Beste ouders, leerlingen,
We hopen dat jullie genoten hebben van de zonovergoten vakantie en dat iedereen weer vol energie
gestart is. De persconferentie van de premier zal jullie niet ontgaan zijn: alle leerlingen komen
minimaal een dag per week weer naar school. Fijn! Dat kwam niet helemaal als een verrassing, maar
het heeft wel veel voeten in de aarde. In deze brief leest u hoe wij het onderwijs gaan vormgeven.
Daarbij deel ik ook onze overwegingen, zodat u een beeld krijgt van de dilemma’s waarvoor we
gesteld worden.
Woensdag zijn alle leerlingen vrij en donderdag starten we met het nieuwe rooster.
Let op: de geplande mondelingen IB en de inhaaltoetsen gaan door. Dat geldt ook voor de lessen
BSM.
Het aanpassen van het rooster is hogere wiskunde. Daarom hebben we daar enkele dagen voor
nodig. Niet alleen hebben we aangrenzende lokalen nodig voor de gesplitste klassen, ook de leraren
die vanuit school online lesgeven en de kwetsbare leerlingen hebben een rustige werkplek nodig.
We geven de leerlingen woensdag vrij, zodat de leraren de tijd hebben om te overleggen over het
resterende lesprogramma en de toetsen. Wat moet behandeld en getoetst en wat kan geschrapt?
Daarnaast vergt de nieuwe situatie het nodige van de leraren, die opnieuw anders moeten gaan
lesgeven.
De examenleerlingen hebben elke dag les op school verdeeld over twee lokalen.
De examenleerlingen moeten naar school komen volgens de richtlijnen. We begrijpen het, zeker
omdat het centraal examen doorgang vindt. Het beperkt ons wel in de mogelijkheden. Daardoor
kunnen de overige leerlingen niet vaker dan een dag naar school.
Kwetsbare leerlingen blijven de hele week welkom om op school onderwijs te volgen. De gemaakte
afspraken blijven gewoon staan.
De niet-examenleerlingen zijn één dag per week op school. Vier dagen volgen ze online les.
Op het rooster staat op welke dag leerlingen op school zijn. Dat wisselt per week. We laten de
leerlingen per jaarlaag tegelijk naar school komen en verspreiden elke klas over twee lokalen. We
hebben maximaal 400 leerlingen per dag in de twee gebouwen.
We kiezen voor het lesgeven in twee lokalen. Het alternatief is de helft van de leerlingen in de klas,
de andere helft online. De ervaringen hiermee zijn niet heel positief. Vooral de thuiszitters hadden
vaak het gevoel er voor spek en bonen bij te zitten.
De lokalen zijn zo ingericht dat er maximaal 16 leerlingen in kunnen op 1,5 meter. We halen de tafels
weg, zodat leerlingen voldoende ruimte hebben om de afstand te bewaren.
Let op: de blokuren LO vinden plaats op de buitenvelden van de school en gaan ook door op de
dagen dat de leerlingen online les hebben. We begrijpen dat niet elke leerling precies op tijd

aanwezig kan zijn en gaan hiermee dan ook flexibel om. Het doel is uiteraard: lekker bewegen en
sociaal contact!
We vragen de leerlingen hun laptop mee te nemen.
Het is fijn als alle leerlingen een laptop meenemen. Dan kan de leraar er bijvoorbeeld voor kiezen om
een korte instructie online te doen voor beide lokalen, waarna hij zijn handen vrij heeft om heen en
weer te lopen.
Niet-examenleerlingen pauzeren in de lokalen. Examenleerlingen pauzeren in de hal en de aula.
We hebben lang nagedacht over de pauzes. Het word gewoon te druk als we iedereen tegelijk laten
pauzeren. Het werken met gescheiden pauzes heeft weer onaangename consequenties voor het
rooster. We kijken hoe het loopt en passen het aan, als dat nodig is. Niet-examenleerlingen kunnen
dus geen gebruik maken van de kantine.
Meld besmettingen per ommegaande aan q.gerritse@veluwseonderwijsgroep.nl.
We hebben al een tijd geen besmettingen meer op school. Goed nieuws! Of laat niet iedereen zich
meer testen? Denk aan elkaars veiligheid, laat je testen en meld besmettingen direct.
Lever het toestemmingsformulier voor de sneltest in, als je dat nog niet hebt gedaan.
We hebben als een van de weinige scholen in Nederland de beschikking over een snelteststraat. Het
voorkomt dat we complete klassen naar huis moeten sturen na een besmetting. Daarvoor hebben
we wel ieders medewerking nodig. Alsjeblieft, lever het toestemmingsformulier in! De informatie is
naar iedereen verstuurd en terug te lezen op onze speciale Corona-pagina op de website.
Houd je aan de basisregels
Een aantal leerlingen vindt het moeilijk om zich aan de voorschriften te houden. We blijven deze
herhalen, maar voor handhaving in de pauzes en bij lokaalwisselingen hebben we onvoldoende
mankracht. We doen daarom een beroep op ieders verantwoordelijkheidsgevoel:
• Handen wassen
• Afstand houden
• Rechts houden in de gangen en op de trap
• Lief zijn voor elkaar
• Mondkapjes op bij verlaten van het lokaal
Tot 15 maart nemen we (in de niet-examenklassen) geen schriftelijke toets af voor een cijfer.
We willen voorkomen, dat er te veel toetsen in te weinig tijd afgenomen gaan worden. De lessen en
de ontmoeting hebben prioriteit. Maar we moeten ook voldoende toetsen om een goede
beoordeling aan het eind van het jaar voor de bevordering mogelijk te maken. Het blijft dus laveren.
We passen, waar nodig, PTO en PTA aan en informeren iedereen daarover in maart. Ook passen we
de overgangsprocedure aan. We informeren u daarover uiterlijk begin volgende week.
Het aangepaste coronaprotocol is bijgevoegd en vindt u op de site.

Zeker aan het begin zullen we uitgebreid stilstaan bij de terugkeer van de leerlingen en aandacht
schenken aan hun welzijn. Ons ondersteuningsteam helpt ons daarbij. Leerlingen zullen blij zijn dat
ze weer naar school mogen. En wij verheugen ons op hun komst!
Ik wens iedereen veel plezier bij het weerzien en succes met de volgende omschakeling.
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