13 januari 2021
Aan ouder(s)/verzorger(s) van klas 3 basis/kader en klas 4

Beste leerling, beste ouder(s)/beste verzorger(s),
De lockdown wordt verlengd tot en met minstens 7 februari. We blijven hopen dat we
spoedig, gezond en wel, elkaar allemaal weer zien op school.
Aanpassingen t.g.v. 1,5 meter-maatregel
We zijn blij dat we eindexamenlessen leerjaar 4 en de praktijklessen leerjaar 3
mogen blijven geven op school. We vinden het heel verstandig dat alle leerlingen op
school onderling 1,5 meter afstand moeten gaan houden. Op de website van de
Rijksoverheid vindt u alle informatie. Hier wordt aangegeven dat scholen dit z.s.m.
invoeren maar dat het begrijpelijk is dat ze hier enkele dagen voor nodig hebben om
het te organiseren. Het rooster van 3 basis, kader en geheel leerjaar 4 wordt
aangepast.
Plannen worden besproken met afgevaardigden van het personeel, ouders en
leerlingen.
Donderdag wordt het aangepast draaiboek met het personeel doorgenomen. Vrijdag
krijgen leerlingen uitleg in de mentorles en wordt het aangepaste draaiboek ook aan
u toegestuurd.
Vanaf maandag 18 januari werken we dan volgens dit nieuwe draaiboek.
Op het schoolplein, in de gangen, in de lokalen en in de pauzes gaan we toezien op
naleving van de anderhalvemeterregel. We weten dat verandering van gedrag even
tijd kost en ook lastig blijft, zo was het ook met het dragen van mondkapjes. Continue
aanmoediging (door iedereen) op de naleving van de anderhalvemeter is in ons aller
belang. Vriendelijk verzoek om dit thuis samen te bespreken.
Examen leerjaar 4
 De schoolonderzoeken gaan volgens planning gewoon door.
 Het Centraal schriftelijk en praktisch examen(CSPE) wordt afgenomen als
onderdeel van het schoolexamen.
 Het tweede tijdvak voor het centraal examen is verlengd. Ten gevolge hiervan
verplaatsen we de diploma-uitreikingen naar een later tijdstip.
o Vrijdag 16 juli
MAVO
o Maandag 19 juli
Z&W
o Dinsdag 20 juli
D&P en PIE
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Jij-toets
Binnenkort wordt de Jij-toets afgenomen in leerjaar 1 t/m 3, dit doen we op afstand.
De Jij-toets is een methode onafhankelijke toets die landelijk afgenomen wordt. De
uitslag van deze toets is van belang om goed zicht te krijgen op de
onderwijsontwikkeling van uw zoon/dochter.
Afgelast:



3DP/3ZW: Excursie Muzieum
Leerjaar 1+2+3: Proefwerkweek met startdatum 3 februari



Alle leerjaren: prinsentreffen 11 februari

Met vriendelijke groet,
J.T.M. Simons
Vestigingsdirecteur
Elzendaalcollege Gennep
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