Doetinchem, 15 december 2020

Betreft: communicatie n.a.v. kabinetsbesluit

Beste leerlingen en medewerkers, geachte ouder(s)/verzorger(s),
Gisterenavond kondigde Mark Rutte een lockdown aan met als één van de maatregelen het
sluiten van de scholen met ingang van woensdag 16 december (voor onze school: met
uitzondering van de examenklassen). Dat besluit is gezien de landelijke ontwikkelingen zeer
begrijpelijk en noodzakelijk, maar vraagt tegelijkertijd opnieuw veel van leerlingen,
medewerkers en ouders, zeker aan het einde van het jaar 2020, waarin niets liep zoals we
het gewend zijn. Met deze brief willen we jullie informeren over de wijze waarop wij omgaan
met het kabinetsbesluit in de resterende dagen tot de kerstvakantie. Later deze week zal er
meer gedetailleerde informatie komen over de weken na de kerstvakantie.
Hoe ziet deze laatste schoolweek van het jaar 2020 eruit?
- Morgen (woensdag 16 december) en overmorgen (donderdag 17 december) zijn er
50 minuten-lessen van het 1e tot en met het 4e lesuur:
o Voor de examenklassen 4M, 5H en 6V gaat het om fysieke lessen op school
volgens het reguliere rooster. Voor deze leerlingen zijn de coronamaatregelen
op ons schoolgebouw (o.a. anderhalve meter afstand en het dragen van een
mondkapje) onverminderd van kracht. Het gaat daarbij om alle lessen, ook de
gymlessen.
o Voor de niet-examenklassen gaat het om afstandslessen volgens het
reguliere rooster. Leerlingen volgen die lessen thuis. We grijpen daarmee
terug naar de situatie van afgelopen voorjaar. De lessen vinden plaats via
Microsoft Teams. Er geldt een reguliere aanwezigheidsplicht en op basis van
onze ervaringen in het voorjaar en de evaluatie daarvan zijn leerlingen
verplicht hun camera gedurende de hele les aan te hebben.
- Morgen (woensdag 16 december) en overmorgen (donderdag 17 december) zijn er in
de middag (5e t/m 8e uur) geen lessen om medewerkers in de gelegenheid te stellen
zich voor te bereiden op het afstandsonderwijs na de kerstvakantie.
- (Inhaal)toetsen die voor de komende dagen gepland staan, gaan in 4M, 5H en 6V wél
door; in de andere leerjaren gaan ze niet door.
- De kerstactiviteiten die voor vrijdag 18 december stonden gepland, gaan niet door.
Wel is er vrijdag voor alle leerlingen (ook voor leerlingen uit 4M, 5H en 6V) een
contactmoment via Teams met hun coach/mentor. Dat moment vindt individueel of in
groepen van vier à vijf leerlingen plaats. Tijdens de lockdown van afgelopen voorjaar
hebben we gemerkt (en in evaluaties van leerlingen en ouders teruggekregen) dat
frequent contact tussen leerling en mentor zeer belangrijk is voor pubers in deze
complexe tijd. We willen alle leerlingen dus kort spreken om te kijken welke vragen en
zorgen er wellicht zijn richting de kerstvakantie en de periode van afstandsonderwijs
daarna. Als een coach/mentor doorgaans niet op vrijdag werkt, vindt het gesprek op
woensdag- of donderdagmiddag plaats.
We wensen jullie allemaal veel succes met de afronding van dit jaar. Zoals aangegeven
volgt later deze week nog communicatie over de periode na de kerstvakantie.
Hartelijke groet, namens de schoolleiding,
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