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Beste ouders,
We kijken tevreden terug op deze eerste week waarin we onze leerlingen weer op school
mochten ontvangen. We zijn trots op hoe goed onze leerlingen de start op school weer
hebben opgepakt en zijn blij dat ze weer op school waren.
De afgelopen weken zijn we aan de slag gegaan om ons voor te bereiden op de 1,5 meterschool. Daarbij hebben we ons vooral gericht op de fysieke inrichting van onze scholen in
Someren en Asten en op de voortgang van de cognitieve en sociaal-emotionele
ontwikkeling van onze leerlingen. Voor ons staat het volgende centraal in de periode tot de
zomervakantie:
•

•

Contact met elkaar. De school is een ontmoetingsplaats in een nieuwe werkelijkheid.
Sociaal contact, intermenselijk handelen en de sociaal-emotionele ontwikkeling staan
nu op de eerste plaats.
Vaststellen waar de leerlingen staan: zowel wat betreft de verwerking van de lesstof
en beheersing van de vaardigheden als mentaal.

En natuurlijk willen we zeker na deze bijzondere periode het jaar op een goede manier
afsluiten. In een eerdere brief heb ik u aangegeven hoe het rooster voor de leerlingen
eruitziet. Om u enige achtergrond te geven in waarom onze leerlingen ‘maar’ twee dagen
naar school komen, neem ik u graag mee in de voorwaarden en achtergrond waaronder dit
rooster tot stand is gekomen.
Het rooster
Binnen de richtlijnen van het RIVM en de beschikbaarheid van lokalen en docenten is een
rooster samengesteld waarbij alle leerlingen de gehele week lessen volgen, online of fysiek
op school. Onze uitgangspunten voor het maken van een rooster zijn:
•

Het rooster voor het afstandsonderwijs van vóór 2 juni vormt de basis voor het
rooster ná 2 juni. De praktisch gerichte vakken zoals bijvoorbeeld LO zijn uit het
rooster gehaald.

•

•
•

•

Stamklaslessen worden in principe fysiek gegeven aan 1/3e van de klas (max 12
leerlingen), de overige leerlingen uit die klas volgen de les tegelijkertijd thuis
online. De stamklas blijft in het lokaal, de docent verplaatst zich.
Iedere dinsdag (in ieder geval de eerste drie weken) hebben leerlingen een
mentorcontactmoment van twee lesuren.
Clusterlessen worden alleen online aangeboden in verband met de ongewenste
verplaatsing van leerlingen die hiermee gemoeid gaat én de onmogelijkheid een
sluitend rooster te maken.
De praktijklessen uit het examenprogramma van 3VMBO (D&P, BWI of PIE) worden
aangeboden in de middaguren.

Stamklaslessen onderbouw
Het is ons gelukt om de klassikale lessen in de onderbouw aan te bieden in een
overzichtelijk rooster. Vanwege de verdeling in drie groepen (over drie dagen), het
roosteren van het mentorcontactmoment en het bij voorkeur roosteren van online
bovenbouwlessen op vrijdag, hebben we het mogelijk kunnen maken om uw kind twee
keer per week fysiek naar school te laten komen. Een onderbouwleerling heeft daarom op
vrijdag géén les in het rooster staan, deze dag is voor het zelfstandig uitwerken van
grote(re) opdrachten.
Clusterlessen bovenbouw
Omdat we voor onze leerlingen een zo goed mogelijk rooster willen maken, hebben we
ervoor moeten kiezen om de fysieke stamklaslessen te laten vervallen. Reden: vanwege het
grote aantal clusterlessen kwamen de fysieke stamklaslessen onder een zodanige druk te
staan, dat leerlingen soms voor een enkel lesuur naar school zouden moeten fietsen, om
daarna (en soms ook daarvoor) online-les te volgen. We hebben daarom gekozen voor een
zo overzichtelijk mogelijk aaneengesloten online rooster tot uiterlijk nét na de middag.
Uitzondering Asten: 4VWO
We willen niet dat leerlingen vertraging oplopen in het examenprogramma. Daarom is voor
de leerlingen van 4VWO besloten dat zij aansluiten bij de toetsweek van de bovenbouw
VWO/HAVO. De PTA-toetsen worden afgerond met een cijfer dat meetelt voor het
schoolexamen. De overige toetsen zijn formatief, dus zonder cijfer dat meetelt. Doel van de
formatieve toetsing is het borgen van de aangeboden kennis en vaardigheden van de
afgelopen periode, ter voorbereiding op 5VWO.
Uitzondering Someren: Praktijkonderwijs
De leerlingen van het praktijkonderwijs (PrO) volgen een eigen rooster vanwege het kleine
aantal leerlingen per klas. Zij volgen bijna alle lessen fysiek op school.

De laatste weken onderbouw Someren en Asten (incl. 4VWO)
Ook de laatste weken zien er anders uit dan in de pre-coronajaarplanning. De overgang
naar het volgende leerjaar is anders dan andere jaren. We hanteren de regel: ‘over, tenzij’,
maar juist dan moeten we goed kijken naar de consequenties voor de leerling in het
volgende leerjaar. Is alle stof goed verwerkt? Is er nog wat in te halen? Beheerst hij de
vaardigheden? Dat stellen we vast door formatieve toetsing. Verder geven we voor de
prestaties van deze laatste drie maanden geen cijfers, maar komt er een woordrapport. We
willen de leerling en u als ouders bij deze besluitvorming betrekken. Daar horen naar
verwachting de nodige gespreksrondes bij. En dat kost tijd.
Volgend schooljaar
Hoe volgend schooljaar eruit zal zien en op welke manier we onderwijs kunnen en mogen
verzorgen is nu nog niet bekend. De overheid is hierin leidend en gisteren heeft de minister
van onderwijs aangekondigd op 24 juni meer duidelijkheid te verschaffen aan het
voortgezet onderwijs over situatie na de zomer. We wachten dat bericht even af, terwijl we
alvast nadenken over mogelijke duurzame scenario’s.
Ik verwacht u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.
Irma van Nieuwenhuijsen
rector

