Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Datum
1 maart 2021
Betreft fysiek onderwijs

Briefnummer
SCW 21/22 januari

Locatie
Westplantsoen 71

Hopelijk hebben jullie een fijne vakantie gehad en kijken jullie ernaar uit om eindelijk weer
fysiek onderwijs te krijgen, ook al is het een paar dagen per week.
De plannen zoals wij die voor de vakantie hebben gedeeld met jullie kunnen doorgang
vinden. In deze brief zetten we kort een aantal aandachtspunten op een rij.
Zoals afgesproken volgen alle eindexamenleerlingen al hun lessen op school, zij vormen een
uitzondering og het hybride onderwijs.
Volgens het protocol VO, zie https://www.vo-raad.nl/nieuws/protocol-onderwijs-tijdenscorona-geupdatet, mogen we leerlingen in cohorten op school ontvangen, daarbij moeten
we wel de anderhalve meter afstand handhaven. We mogen leerlingen in duo’s in het lokaal
ontvangen zodat we volgens het plan dat we voor de vakantie stuurden van start kunnen
gaan. Het betekent ook dat iedereen zich aan de volgende afspraken moet houden.
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Leerlingen worden in duo’s ingedeeld op de eerste dag dat zij naar school komen.
Zij moeten in deze duo’s blijven zitten. Voor de onderbouwleerlingen is dat
makkelijker te organiseren dan voor de bovenbouwleerlingen. Voor de leerlingen
uit de bovenbouw geldt dat zij zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen om bij
iedere les hun vaste klasgenoot op te zoeken.
Gedurende de dag zijn er twee pauzes. Leerlingen blijven in het lokaal en moeten
nog steeds anderhalve meter afstand tot een ander duo houden.
Het dragen van mondkapjes is verplicht. Niet alleen tijdens het lopen in school,
maar ook tijdens het wegzetten of pakken van de fiets.
Binnen de school geldt een looprichting. Let dus goed op.
Iedereen houdt zich aan de hygiëne-afspraken.
Het gebruik van de kluisjes is niet toegestaan.
Alle gymlessen vinden buiten plaats. Om ook hier de cohorten te kunnen
handhaven gelden de volgende regels:
a. loop over de brug naar de overkant en wacht daar buiten met je klas bij
een pion, meng niet met een andere groep;
b. als je voor gym een andere les of pauze hebt, laat je je tas ingepakt (!)
achter in een hoek van je thuislokaal. Bovenbouwleerlingen kunnen hun
tas meenemen naar de gymzalen;
c. kom in je gymkleding (of in ieder geval kleding waarin je kunt sporten)
naar school, neem je buitengymschoenen in een tasje los mee naar
school. Je kunt je niet omkleden in de kleedkamers;
d. zorg voor een warm vest of i.d. zodat je ook buiten kunt sporten als het
fris is;
e. de kleedkamer wordt alleen gebruikt na toestemming van de gymdocent.
Iedere klas (cohort) heeft een eigen, en dus gemengde, kleedkamer. De
docent blijft in de kleedkamer aanwezig;
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Leerlingen blijven thuis en laten zich testen als er klachten zijn, ook als deze van
milde aard zijn. Gebruik bij twijfel de beslisboom https://ajnjeugdartsen.nl/wpcontent/uploads/2014/04/Beslisboom-12-jaar-plus-uit-of-thuisBOinK_AJN_150221.pdf
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Meld leerlingen die thuis blijven vanwege coronagerelateerde klachten via de
speciale mailadressen (zie onderaan dit bericht).
10. Meld leerlingen die positief getest zijn op corona ook via de speciale emailadressen zodat wij indien nodig maatregelen kunnen nemen.
Als we allemaal rekening houden met elkaar en met bovengenoemde aandachtspunten,
zorgen we samen voor een goede, fysieke voortzetting van ons onderwijs. Wij willen jullie
bij voorbaat danken voor jullie medewerking.
Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding
Sonja de Kreij
Rector Stanislascollege Westplantsoen

E-mailadressen voor het melden van leerlingen:
bkscwmelding@stanislascollege.nl (brugklas)
havoscwmelding@stanislascollege.nl (havo)
athscwmelding@stanislascollege.nl (atheneum)
gymscwmelding@stanislascollege.nl (gymnasium

