Asten / Someren, 15 mei 2020
Onderwerp: Onderwijs op afstand na 2 juni
Beste ouders,
Laat ik beginnen met een groot compliment aan onze leerlingen, u als ouders en aan onze
docenten. Het is fantastisch om te merken hoe snel iedereen zich heeft aangepast aan het
onderwijs op afstand en hoe serieus en hard er wordt gewerkt om dit vorm te geven. We
merken een grote betrokkenheid van iedereen. Er is zeker ruimte voor verbetering, maar
we mogen trots en tevreden zijn met hoe alles nu verloopt. Het wordt tijd om u te
informeren nu de school 2 juni hopelijk voorzichtig van het slot gaat. We zijn druk bezig dat
allemaal voor te bereiden binnen de 1,5-meter en andere regels.
Klankbordgroep
Voor de meivakantie hebben we de ouders uit de klankbordgroep ‘Onderwijs op Afstand’
gevraagd wat er op dit moment bij hen en hun kinderen speelt. Dit zijn de belangrijkste
punten en vragen die daaruit naar voren komen:
•
•
•
•
•
•
•

De leerlingen missen school en klasgenoten.
Ouders geven aan dat school ook aandacht moet besteden aan het sociale
welbevinden van de leerlingen.
Er is behoefte aan (meer) contact met de mentor.
Zorg voor eenduidige afspraken rondom huiswerk, lessen en opdrachten.
Hoe staat mijn kind ervoor en heeft school hier voldoende zicht op?
Hoe gaat de school om met eventuele opgelopen achterstanden en wat betekent
dit voor volgend scholjaar?
Kan ik mijn kind voldoende begeleiden en ondersteunen?

De input vanuit de klankbordgroep hebben we meegenomen in onze plannen voor de
invulling van de periode tot de zomervakantie.
Weer naar school op 2 juni
Vanaf dinsdag 2 juni mogen we de school weer openstellen binnen de richtlijnen van het
RIVM. Dat betekent:
- We houden 1,5 meter afstand
- Leerlingen wisselen niet van lokaal, docenten wel
- Er bevinden zich maximaal 12 leerlingen in een vast, eigen lokaal

-

Praktijkvakken hebben een eigen protocol
Pauzes vinden plaats in het eigen lokaal
We werken met gespreide aanvangs- en eindtijden
In ieder lokaal staat desinfectievloeistof waar bij binnenkomst en vertrek gebruik
van wordt gemaakt
Er zijn looproutes voor de leerlingen

Binnen deze richtlijnen zorgen we voor een rooster waarbij alle leerlingen in ieder geval
wekelijks op school komen. Daar wordt nu aan gewerkt.
De NOS heeft de richtlijnen van de VO-raad voor de opstart van de scholen op 2 juni
verwerkt in een aantrekkelijk filmpje voor leerlingen: https://youtu.be/7W0wVfv-IHA.
Persoonlijk contact en aandacht
Het persoonlijk contact en persoonlijke aandacht staan centraal bij het opstarten van de
lessen op school. Wekelijks contact met de mentor en enkele klasgenoten op school heeft
prioriteit. De lessen geven we tot de zomervakantie in ieder geval online waarbij we
onderzoeken hoe we dit kunnen combineren met lessen op school.
Overgang
We begrijpen dat er zorgen bestaan over de overgang naar het volgend leerjaar. Deze
bijzondere tijd heeft natuurlijk invloed op de leerlingen en hun prestaties. Daar houden we
rekening mee en we zorgen ervoor dat alle leerlingen volgend jaar op de best passende
plek terecht komen. We informeren u binnenkort over onze aanpak hiervan.
Begeleiding van uw kind
We merken dat u als ouders uw kind zo goed mogelijk wilt helpen en ondersteunen en daar
zijn we blij mee. Nog even de afspraken zoals we die hebben gemaakt: de online lessen
worden verzorgd via Microsoft Teams, het huiswerk en voorbereiding voor de volgende les
staat genoteerd in Magister en het rooster staat in Zermelo. Heeft u vragen of zijn er
onduidelijkheden? Neem dan contact op met de mentor.
We informeren u binnenkort verder.
Met vriendelijke groeten,
Irma van Nieuwenhuijsen
rector

