Wormerveer, 24 februari 2021

Beste ouder(s) en verzorger(s) en leerlingen,
We zijn blij dat wij weer fysiek onderwijs mogen geven. Op maandag 1 maart geven wij
nog les volgens het online rooster. Vanaf 2 maart is een deel van de leerlingen weer welkom op
school. Hierbij moeten wij wel rekening houden met 1,5 meter afstand tussen leerlingen. Het kan dus
niet anders dan dit onderwijs op school naast onderwijs op afstand gaat plaatsvinden. Tot nader
bericht volgen we onderstaand rooster.
Hoe ziet dit rooster eruit?
-

-

-

We volgen het rooster van voor de lockdown.
In plaats van 45 minuten gaan we werken met een verkort
1e
8.45-9.15
rooster van 30 minuten per les.
2e
9.15-9.45
Elke klas wordt verdeeld in een A en een B groep.
e
3
9.45-10.15
In de eerste week van maart gaan beide groepen 2 dagen
Pauze
naar school. Groep A gaat op dinsdag en donderdag. Groep B
4e
10.30-11.00
op woensdag en vrijdag.
5e
11.00-11.30
De week daarop gaat groep A op maandag, woensdag en
e
6
11.30-12.00
vrijdag. Groep B op dinsdag en donderdag.
Pauze
Als uw zoon/dochter achterstanden heeft op het gebied van
7e
12.30-13.00
huiswerk en/of toetsen, dan kan de docent vragen deze na
e
8
13.00-13.30
13:30 uur in te halen.
De mentor laat uiterlijk maandag 1 maart a.s. weten in welke groep uw zoon of dochter is
ingedeeld en wanneer die groep start.

Op deze manier hopen we het voor de leerlingen die thuis de lessen volgen werkbaar te houden.
Hoe zien de lessen eruit?
Alle leerlingen volgen de online lessen, ook de leerlingen op school. De leerlingen op school nemen
zoveel mogelijk een eigen laptop mee, of de geleende laptop van school. Als dit een probleem is, wilt
u dit dan doorgeven aan de mentor?
-

Docent start de les online.
De leerlingen loggen binnen 5 minuten in op TEAMS met een link in Magister. Microfoons uit
en camera aan.
Docent laat alle leerlingen vanuit de lobby toe tot de les en registreert aan- en afwezigheid.
De thuiswerk leerlingen kunnen tijdens de les geen vragen stellen. Wel kunnen ze de docent
via hun eigen chat vragen stellen. Deze worden zo spoedig mogelijk beantwoord.

Leerlingen op school?
Om te voldoen aan de gestelde richtlijnen hebben we de volgende aandachtspunten:
- Leerlingen uit leerjaar 2 komen binnen via de hoofdingang. Leerlingen uit leerjaar 1 gaan via
de nooduitgangen boven op het dakterras naar binnen.
- Leerlingen komen binnen met een mondkapje op.
- In de hal gebruiken ze de dispenser met ontsmettingsmiddel.
- Leerlingen nemen hun eigen spullen mee, zoals boeken, schrijfwaren en een
rekenmachine. Docenten lenen niets uit. Waar mogelijk nemen ze ook hun laptop mee.
- Leerlingen nemen eten en drinken mee.
- Leerlingen blijven aan hun tafel zitten tijdens de les en mogen niet door het lokaal lopen.
Kluisjes blijven ongebruikt.
- Tijdens de pauzes worden de leerlingen verdeeld. Instructie volgt op de dag zelf.
- Aan het einde van het rooster verlaten de leerlingen zo snel mogelijk het gebouw. Leerlingen
wachten niet op elkaar.
- De richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Leerlingen en personeel houden onderling 1,5 meter
afstand van elkaar. Ook dragen we allemaal mondkapjes en wassen we onze handen
regelmatig.
- Als een leerling of medewerker lichte klachten heeft, blijft deze thuis en meldt zich
preventief afwezig. Als een leerling tijdens lesdagen veel hoest of anderszins een zieke indruk
maakt, dan vragen we de leerling naar huis te gaan en informeren we de ouders. Zij kunnen
thuis wel deelnemen aan de online lessen als hun gezondheid het toelaat.
- Als een leerling of docent positief test op het coronavirus, moeten andere leerlingen of
docenten die in nauw contact zijn geweest 10 dagen in quarantaine. Op dag 5 kunnen zij zich
vrijwillig laten testen om daarmee quarantaine te verkorten.
De docenten zijn blij de leerlingen weer te mogen ontvangen!
Met vriendelijke groet,
Saskia van Briemen
Directeur (wnd) Saenstroom opdc

