Beste leerlingen en ouder(s)/ verzorger(s),
Inmiddels zit de derde schoolweek erop en is het tijd om terug te kijken. We zijn blij
dat we onze leerlingen op school weer les mogen geven en gelukkig gaat er vooral
veel goed.
Veel docenten geven echter aan dat goed onderwijs en coronarichtlijnen een lastige
combinatie is. Zij kunnen met de anderhalvemeterregel niet het onderwijs geven dat
zij gewend zijn te bieden en hun leerlingen verdienen. Even snel iets aanwijzen in
een schrift gaat bijvoorbeeld niet meer en ook praktijklessen die echt inzicht in de
(soms lastige) materie kunnen bieden, moeten helaas anders ingevuld worden.
Naast een leerling staan om iets nog eens extra uit te leggen is simpelweg niet
mogelijk meer. De bewegingsvrijheid van de docenten is in grote mate ingeperkt.
Meer leerlingen dan gebruikelijk zijn ziek thuis, omdat ze klachten hebben en ook
vallen meer lessen uit dan jullie van ons gewend zijn. Wanneer een docent thuis is,
maar wel in staat is te werken, worden soms lessen op afstand gegeven via Zoom
met een vervanger in het lokaal, maar in alle gevallen kan een klas ook gewoon
vooruit met de weektaak of met het huiswerk in Magister. Wanneer een leerling ziek
thuis is, wordt hij of zij soms actief bij de les betrokken, er kan ook contact zijn via de
mail. We zijn nog steeds drukdoende daar een goede weg in te vinden, ook op ICTgebied, en hopen op begrip en geduld van uw kant hiervoor.
Voor de start van de dag, de leswissels en de pauze hebben we inmiddels een
veilige weg gevonden die afwijkt van wat we u eerder mailden op 27 augustus.
Start van de dag en leswissel
Voor het eerste uur lopen leerlingen direct naar hun plek in de lokalen. De deuren
staan open. Als leerlingen het tweede uur starten met hun lessen, wachten ze buiten
de gangen tot de zoemer gaat, omdat de collega’s voor de zoemer door gangen
lopen. De gangen zijn smal en anderhalve meter afstand houden is niet mogelijk als
docenten en leerlingen tegelijk in de gangen zijn.
Pauze houden op een zitplek
In beide gebouwen mogen de leerlingen bij alle weertypes op de begane grond
pauzeren (in gebouw B ook in de gangen), op het schoolplein en in de tent (gebouw
B). In de aula’s en de kelder kunnen ze alleen pauzeren op een zitplek om te grote
drukte te voorkomen.
De leerlingen werken goed mee. Daarvoor zijn wij ze dankbaar. We leggen vaak
opnieuw uit waarom we zo streng zijn op de anderhalve meter. We stellen het zeer
op prijs als u de inhoud van deze mail met uw kind thuis bespreekt, zodat iedereen
met een veilig gevoel op school kan verblijven, werken en leren.
Houd moed en blijf gezond.
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