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

Allereerst hoop ik dat het goed gaat met u en jullie. lk kan me voorstellen dat ook bij u thuis
de rek er een beetje uit is. Wij zijn blij dat tijdens de persconferentie van het kabinet nu
definitief bekend gemaakt is dat het voortgezet onderwijs zijn deuren weer mag openen. Dit
is een mooie eerste stap, hoe klein die ook is door het anderhalve-meter-regime.

Op 2 juni gaat onze school dus weer deels open. Bij de organisatie van ons onderwijs laten we
ons leiden door drie uitgangspunten:
- We willen ons onderwijs op een manier aanbieden die veilig is voor zowel onze leerlingen als
onze collega's. Dat wil zeggen dat we de uitgangspunten van het RIVM volgen en dat slechts
een beperkt deel van onze leerlingen op hetzelfde moment in school kan zijn. Dat betekent
dat het leeuwendeel van ons onderwijs in digitale vorm zal plaatsvinden.
- We willen dat ons fysieke onderwijs vanwege de beperkingen in de ruimte en de
beschikbaarheid van docenten een duidelijke meerwaarde heeft. Die meerwaarde zoeken we
voorna melijk in begeleid i ng en ondersteuning.
- We willen de prioriteit voor het fysieke onderwijs leggen bij het onderwijs aan de
voorexamenklassen, aangezien zij zo goed mogelijk moeten worden voorbereid op het
examenjaar. Bovendien staat hen aan het eind van het huidige schooljaar nog een toetsweek
te wachten, waarin zij schoolexamens voor een cijfer gaan maken. Daarnaast blijven wij
ruimte bieden aan onze kwetsbare leerlingen en de leerlingen die bijzondere aandacht
behoeven.

Ons onderwijs gaat vanaf 2 juni in twee blokken aangeboden worden: eén blok in de ochtend
en één blok in de middag.

ln de ochtend vindt er op maandag tot en met vrijdag fysiek onderwijs plaats aan onze
voorexamenklassen, 4 havo en 5 vwo. We geven dat onderwijs aan gehele klassen en clusters.
Om de gepaste afstand tussen de leerlingen (en tussen leerling en docent) te garanderen,
maken we voor dit onderwijs gebruik van de grote ruimtes in onze school: de gymzalen (die
we ombouwen tot leslokalen), de examenzalen, de aula en lokaal L60 (het technieklokaal dat
heringericht zal worden). We hebben voor de inrichting van onze grote ruimtes dankbaar
gebruik gemaakt van de hulp van een ouder die architect is, om zo de beste verdeling van
tafels en stoelen te maken. Ook wordt er nagedacht over looplijnen die het contact tussen
leerlingen minimaliseren.
Voor de lessen aan de voorexamenklassen wordt een nieuw rooster gemaakt, waarin elk vak
één of twee uur in de week geprogrammeerd zal zijn. Voor het fysieke onderwijs wordt het Le

t/m het 5e uur ingezet (8.00-12.15 uur). Er wordt gestreefd naar zo min mogelijk tussenuren.
Er vinden ook leswissels plaats omdat er aan clusters wordt lesgegeven. De lessen worden zo
veel mogelijk door de eigen docent verzorgd; mocht die niet beschikbaar zijn, dan neemt een
vakcollega de les over. Voor deze klassen vervallen alle digitale lessen. Na de lessen gaan de
leerlingen thuis verder met hun schoolwerk. Deze vorm van onderwijs wordt van maandag 2
juni tot vrijdag 26 juni aangeboden. Aansluitend aan deze periode volgt de SE-week.
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ln de middag vindt er fysiek onderwijs plaats aan de niet-voorexamenklassen (brugklassen, 2e
klassen, 3e klassen en 4 VWO). Ook hier maken we alleen gebruik van grote ruimtes, zodat we
hele groepen kunnen plaatsen. Dat betekent dat iedere klas (of, in het geval van gym 4, een
groep van samengevoegde Huizen) één blok per week fysiek onderwijs zal genieten. Het
grootste deel van ons onderwijs aan deze klassen zal dus nog steeds digitaal plaatsvinden,
volgens het al bekende rooster (waarin mogelijk wel enkele wijzigingen kunnen optreden). De
fysieke lessen worden ingeroosterd tussen 13.00 en 16.00 uur, met drie verschillende
starttijden. De mentor van de klas is in ieder geval aanwezig tijdens het blok dat ook haar of
zijn klas aanwezig is op school. Verder zullen er per blok per klas 3 vakdocenten (onder wie de
mentor) aanwezig zijn. Op deze manier streven we ernaar per afdeling elk vak
vertegenwoord igd te krijgen.
Deze lessen staan in het teken van ontmoeting en ondersteuning. De klassen blijven
gedurende het hele onderwijsblok in dezelfde ruimte zitten. Er zijn dus geen leswissels; in
plaats daarvan verplaatsen alleen de docenten zich.

Volgende week sturen we u een mail met daarin informatie over het rooster, de regels en
andere praktische zaken.

Vriendelijke groet, namens de schoolleiding,

Sonja de Kreij


