Update 30 november 2020
Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s),
Het is weer enige tijd geleden dat ik op deze wijze met jullie contact zocht. Hoewel er geen
bijzonderheden te melden zijn, informeer ik jullie toch graag over hoe het de afgelopen
periode is gegaan en hoe de periode tot aan de kerst zal verlopen.
De mondkapjesplicht
Vanaf 1 december is het dragen van mondkapjes in publieke ruimten overal verplicht. Zoals
bekend voerden wij deze plicht al eerder in. Deze verplichting heeft direct geleid tot een stuk
rust en duidelijkheid bij medewerkers en leerlingen. De draagplicht wordt goed nageleefd en
daar zijn wij heel blij mee.
Besmettingen
Het aantal besmettingen op school is beperkt gebleven, tot nu toe. Wij zijn bekend met
ongeveer 5 leerlingen en 3 docenten die ons hebben geïnformeerd dat zij besmet waren. Bijna
altijd waren zij tijdig in quarantaine en hebben deze besmettingen niet geleid tot grotere
uitbraken op school. Bij geconstateerde besmettingen handelen wij op basis van de adviezen
van de GGD en informeren dan alleen de naast-betrokken leerlingen en docenten. Via het
bron- en contactonderzoek bij de besmette leerling of docent komen de andere contacten in
beeld die via de GGD of de betrokkene zelf worden geïnformeerd. De stand van vandaag zegt
natuurlijk niets over hoe het morgen kan zijn. Ook in onze provincie moeten schoolbesturen
soms binnen enkele dagen besluiten (delen van) de school te sluiten en gaan dan over tot
thuisonderwijs voor een bepaalde periode wanneer de besmettingen ineens oplopen. Ik hoop
dat dat bij ons niet hoeft te gebeuren.
Ventileren
Eerder informeerde ik jullie over de stand van zaken m.b.t. de ventilatie in onze gebouwen. Er
wordt nog steeds volop gediscussieerd over de vraag in welke mate aerosolen bijdragen aan
de verspreiding van het coronavirus. Volgens onze informatie zou het niet nodig zijn om
voortdurend alle ramen en deuren open te hebben. Dat is ook niet te doen, natuurlijk. Op
school doen we ons best de lokalen zo veel mogelijk te voorzien van verse lucht gedurende de
lessen en in de pauzes. De verwarming staat een graadje hoger . Het is in de winter altijd goed
de kleding aan de passen aan het jaargetijde, maar niemand hoeft met de winterjas in de klas
te zitten.
Winterschool
Zoals bekend hebben veel leerlingen bij de overgang naar dit schooljaar het voordeel van de
twijfel gekregen. Ondertussen is duidelijk geworden dat veel leerlingen het afgelopen
voorjaar achterstanden hebben opgelopen, waarvan zij nu hinder ondervinden. Daarom zijn
we twee weken geleden gestart met de Winterschool. Dit is een programma voor leerlingen
die willen werken aan het inhalen van hun leerachterstanden bij twee of drie vakken. Aan de
eerste ronde doen ongeveer 170 leerlingen mee op vier vrijdagmiddagen van 14.00 – 18.00
uur. Na de kerstvakantie volgen er nog twee rondes van vier vrijdagmiddagen, waarvoor
leerlingen die hiervoor in aanmerking willen komen zich kunnen aanmelden.

Verkorte lesweken
In de CAO voor het voortgezet onderwijs zijn afspraken gemaakt over het verminderen van
de werkdruk en het vrijspelen van ontwikkeltijd voor medewerkers. Op Winkler Prin krijgt
deze afspraak vorm middels een aantal verkorte lesweken gedurende het schooljaar. De
vrijgekomen tijd vullen de docenten in door te werken aan onderwijsontwikkeling, of geldt als
verlaging van de werkdruk tijdens weken van piekbelasting (zoals bij de bespreking van de
resultaten van de leerlingen).
Aanpassingen centraal examen
De eerste aanpassingen rondom het centraal examen zijn al een feit. Het CSPE (het centraal
examen voor de praktijkvakken in het vmbo) voor dit examenjaar is door de minister omgezet
naar een schoolexamen. Hierdoor krijgen docenten en leerlingen meer tijd om dit
(school)examen af te nemen. Dit is nodig omdat er met name bij de praktijkvakken het
afgelopen voorjaar veel achterstanden zijn ontstaan. Het kan zijn dat later dit schooljaar ook
aanpassingen bij andere centrale examens gaan plaatsvinden, afhankelijk van de besluiten die
de minister hierover neemt.
Activiteiten voor de kerst
Normaal gesproken bruist onze school in december van de activiteiten zoals kerstgala’s,
internationaliseringsactiviteiten, projectweken, enzovoort. Helaas hebben we deze activiteiten
voor het grootste deel moeten schrappen omdat we zo weinig mogelijk risico willen lopen op
de verspreiding van het coronavirus. Een aantal activiteiten kan nog wel in afgeschaalde vorm
doorgaan, maar dan in klassenverband. Het wordt er helaas niet gezelliger op en we hopen dat
dit niet te lang meer hoeft te duren.
Kerstvakantie
Ondertussen wordt er landelijk gesproken over het verlengen van de kerstvakantie, om zo het
aantal besmettingen na de vakantie af te remmen. Waarschijnlijk gaat het dan niet om een
week vakantie, maar om een week thuisonderwijs. Misschien ook wel twee weken. Naar onze
informatie zal hierover op dinsdag 8 december meer duidelijkheid komen, wanneer het
kabinet weer een persconferentie geeft. Uiteraard informeren we jullie dan zo spoedig
mogelijk.
Tot slot
Ik hoop jullie met deze update weer op de hoogte te hebben gebracht van de belangrijkste
zaken die spelen op school. Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten. Voor nu wens ik
iedereen een goede gezondheid toe en voor zover aan de orde een fijn Sinterklaasweekend.
Met vriendelijke groeten,
Ferdinand Vinke
Bestuurder

