Betreft: update 27 mei 2020
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Het is enige tijd geleden dat de laatste update verscheen. Ik hoop dat het goed gaat met jullie allen. Er
was de afgelopen tijd niet zoveel nieuws te melden, maar nu is het tijd jullie te informeren over de
heropening van onze school vanaf 2 juni.
Kabinetsbesluit heropening scholen vo
Op 19 mei jl. heeft het kabinet besloten dat de schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs weer
heropend worden en dat onze leerlingen, weliswaar gespreid, vanaf 2 juni weer onderwijs op school
kunnen krijgen. Veel leerlingen, medewerkers en ouders hebben uitgekeken naar dit moment, want
hoe goed het thuisonderwijs de afgelopen maanden ook is gegaan, het is fijn elkaar weer te kunnen
ontmoeten op een ander manier dan via een beeldscherm. Met dit besluit komt er enerzijds een eind
aan een periode van 11 weken waarin de scholen nagenoeg leeg waren en het onderwijs in een
razend tempo veranderde in onderwijs op afstand. Dat we die transitie zo snel konden realiseren is
een geweldige prestatie. Anderzijds is duidelijk dat we niet terug kunnen gaan naar het normaal van
voor 15 maart.
Heropening scholen: wat is haalbaar?
Het spreekt voor zich dat de inrichting en organisatie van de anderhalvemeterschool een enorme
uitdaging is. In de meeste gevallen zal per dag ongeveer een kwart tot een derde van de leerlingen op
school onderwijs kunnen volgen en dan ook nog maar voor een beperkt deel van de dag. De RIVMrichtlijnen betekenen dus dat leerlingen maar beperkt op school kunnen zijn en dat
daardoor onderwijs op school en onderwijs op afstand gecombineerd blijven worden. De heropening
van de scholen, onder de voorwaarden die het kabinet stelt, biedt een kans om op weg naar de
zomervakantie ervaring op te doen en ons voor te bereiden op de anderhalvemeterschool. De kans is
groot dat er na de zomervakantie nog sprake zal zijn van beperkingen die maken dat het onderwijs
verre van normaal zal zijn.
Onderwijsprogramma tot aan de zomervakantie
Tot aan de zomervakantie bestaat het onderwijsaanbod uit de volgende onderdelen:
Thuisonderwijs/online lessen
De heropening van de school betekent niet dat het thuisonderwijs/online lessen stoppen. Het nieuwe
onderwijsaanbod op school komt dus niet in de plaats van het thuisonderwijs maar is een aanvulling
hierop.
Daarnaast vinden de volgende activiteiten plaats op school:
• Mentorlessen: er worden voor alle leerlingen mentorlessen aangeboden met daarin ruimte
voor ontmoeting tussen leerlingen onderling en leerlingen met mentoren/docenten. Er is dan
ook aandacht voor hoe het met iedereen gaat en hoe iedereen de afgelopen periode heeft
ervaren.
• Vakbegeleiding: daarnaast wordt gekeken of leerlingen achterstanden hebben opgelopen en
hoe we deze kunnen inhalen zodat leerlingen een goede kans houden op bevordering naar
het volgende leerjaar.
• Toetsen: voor een aantal vakken moeten nog toetsen of practica worden afgenomen. Voor
zover dat niet online kan, worden deze toetsen op school afgenomen.
• Praktijklessen: indien mogelijk wordt een aantal praktijklessen ingeroosterd, zoals techniek,
handvaardigheid, LO, e.d.
De uitwerking binnen de diverse deelscholen kan verschillen. Zo zal de focus binnen de deelschool
kader/basis vooral liggen op de praktijklessen.
Meer informatie over het programma per deelschool voor de komende periode zal deze week vanuit
de betreffende deelschool met jullie gecommuniceerd worden.
Deze periode loopt in principe t/m vrijdag 26 juni. De week daarna is nodig voor de
rapportbesprekingen en gesprekken met ouders en leerlingen over de overgang, afronding schooljaar,
inleveren boeken, e.d.

Zaken om rekening mee te houden
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Het complete overzicht van RIVM-richtlijnen en het voorlopige
protocol voor de opstart van het voortgezet onderwijs vindt u hier. Een paar belangrijke zaken uit dit
protocol:
• Volwassenen en leerlingen houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor
volwassenen onderling en voor leerlingen onderling.
• We wassen onze handen meerdere keren per dag goed, ten minste 20 seconden. Dat geldt in
ieder geval bij binnenkomst van het lokaal, voor de pauze, na de pauze en na wc-bezoek.
• We schudden geen handen.
• We hoesten en niezen in onze elleboog.
• We zitten niet aan ons gezicht.
Een personeelslid/leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij:
• Neusverkoudheid;
• Hoesten;
• Moeilijk ademen/benauwdheid;
• Koorts boven 38°C;
• Een personeelslid/leerling blijft thuis als iemand in het huishouden koorts boven 38°C en/of
benauwdheidsklachten heeft;
• Een personeelslid/leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur
geen klachten heeft.
Vanaf 1 juni kan iedereen die zich wil laten testen op corona zelf rechtstreeks contact opnemen met
de GGD Groningen.
Handhaving buiten de school
Buiten de school geldt ook de anderhalvemeterrichtlijn. Zodra de lessen op school zijn afgelopen,
verlaten leerlingen de omgeving van de school. Politie en handhavers van de gemeente hebben
aangegeven dat zij hier streng op zullen toezien. Leerlingen die zich hier niet aan houden, lopen grote
kans beboet te worden!
Vervoer van en naar school
Voor de meeste van onze leerlingen zal het geen probleem zijn op de fiets naar school te komen.
Eventueel worden ze gebracht door ouders. Vanaf 2 juni geldt voor het OV de normale
dienstregeling maar alleen voor noodzakelijke reizen. Het is de bedoeling dat leerlingen zo weinig
mogelijk gebruik maken van het openbaar vervoer, maar het is de vraag of in onze regio het OV vol
zal zitten. Leerlingen die verder dan 8 km. van school wonen, die niet met de fiets, het OV of door
ouders gebracht naar school kunnen komen, kunnen contact opnemen met de deelschooldirecteur.
Bevordering
In de vorige update heb ik al aangegeven hoe we willen omgaan met de bevordering naar het komend
leerjaar. We gaan ervan uit dat het voor leerlingen voor alle vakken mogelijk zou moeten zijn om een
3e rapportcijfer en daarmee ook een eindcijfer te behalen. Er zullen waarschijnlijk minder toetsen
kunnen worden afgenomen, meer praktische opdrachten en werkstukken worden gemaakt. We vragen
aan docenten om bij de toetsing en het bepalen van het 3e rapportcijfer en het overgangscijfer
rekening te houden met de bijzondere omstandigheden van de laatste periode die het leven van ons
allen, en zeker van onze leerlingen, op de kop hebben gezet. In de bevorderingsvergadering van
lesgevende docenten is er ruimte om via de bespreekmarge maatwerk te verrichten naar leerlingen.
We kiezen niet voor een generaal pardon waarbij alle leerlingen overgaan. Niet iedere leerling is
gebaat bij overgang.
Zomerschool
De lenteschool is door ons de afgelopen jaren succesvol ingezet ter bestrijding van het zittenblijven.
Eerder informeerde ik jullie al dat deze lenteschool dit jaar niet kon doorgaan. We zijn nu van plan een
zomerschool op te zetten waarbij potentiële zittenblijvers de kans krijgen achterstanden weg te werken
waardoor bevordering naar het hogere leerjaar alsnog mogelijk wordt. De selectie voor deze
zomerschool ligt bij de deelschooldirecteur die zich hierbij laat adviseren door de vergadering van
lesgevende docenten. De zomerschool zal dit jaar plaatsvinden van donderdag 2 juli t/m vrijdag 10
juli.

Indien er nog voldoende ruimte is in de zomerschool, bestaat de
mogelijkheid dat de zomerschool ook open staat voor leerlingen die
wel bevorderd zijn, maar die nog willen/moeten werken aan het inhalen van leerachterstanden. Meer
informatie hierover volgt.
Eindexamenkandidaten: uitslag en diplomering
De officiële datum waarop de uitslag voor de eindexamenkandidaten bekend wordt, is donderdag 4
juni. Alle eindexamenkandidaten worden in de middag door de mentoren gebeld. Voor nog niet
geslaagde leerlingen bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van resultaatverbeteringstoetsen.
Binnen de deelscholen worden plannen ontwikkeld voor een alternatieve anderhalvemeterdiplomering.
We hopen dat het ons zal lukken er alsnog een feestelijke gelegenheid van te maken voor onze
geslaagde leerlingen. Meer informatie hierover volgt later.
Tot slot
Deze update is opgesteld met de kennis van zaken van vandaag. Wanneer zaken veranderen,
informeren wij jullie opnieuw. Houd ook het mailverkeer en de website goed in de gaten voor
aanvullende informatie. We hopen met ieders hulp op deze wijze het schooljaar goed te kunnen
afsluiten.
Ik wil opnieuw iedereen bedanken voor de vele vriendelijke berichten die wij mogen ontvangen. Wij
voelen ons gesterkt door deze positieve reacties. En aan onze leerlingen wil ik graag zeggen dat jullie
het de afgelopen periode geweldig hebben gedaan. We zien er naar uit jullie weer op school te
kunnen zien. Nog even doorzetten en dan kunnen we dit bijzondere schooljaar samen afsluiten.
Mede namens de leden van het managementteam,
Met vriendelijk groet,
Ferdinand Vinke
Bestuurder

