Alkmaar, 15 januari 2021

Ons kenmerk: 20.322/APS/harm
Onderwerp:

onderwijs vanaf 18 januari

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

Het nieuwe jaar is onstuimig begonnen. In de wereld en dus ook op onze school. Helaas
moeten we voor langere tijd onze leerlingen op afstand lesgeven.
Op 12 januari was de meest recente persconferentie en de boodschap stemt niet vrolijk.
Dachten we eind vorig jaar nog dat het ergste achter de rug was, nu weten we helaas
wel beter. Er komen nog een paar spannende maanden op ons af en uiteraard heeft dat
ook weer gevolgen voor de wijze waarop wij ons onderwijs kunnen organiseren.
Vooralsnog is dit de situatie: de scholen blijven gesloten, maar het kabinet heeft een
aantal uitzonderingen benoemd:


Leerlingen die dit schooljaar eindexamen doen, volgen het onderwijsprogramma
op school.



Voorexamenleerlingen kunnen naar school voor de afname van schoolexamens.



Kwetsbare leerlingen komen naar school voor onderwijs of opvang. De school
bepaalt – waar nodig- samen met de gemeente welke leerlingen in deze
categorie vallen.



Beroepsgerichte lessen in het vmbo, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal
onderwijs vinden op school doorgang.



Leerlingen die naar school komen moeten onderling 1,5 m afstand houden

Voor die leerlingen die (deels) wél naar school mogen komen gelden de volgende
afspraken:
 Zich verplaatsende leerlingen (in en buiten het lokaal) zijn verplicht op die
momenten het mondkapje te dragen.
 Op alle plekken in de school zijn leerlingen verplicht 1,5 meter tot elkaar en tot de
leraren in acht te nemen.
 De facilitaire dienst richt alle lokalen en andere ruimtes zo in dat de 1,5 meter
afstand wordt gewaarborgd.

 Er wordt in principe in de centrale hal of buiten gepauzeerd. Alleen na het 3e lesuur
is er een catering-voorziening. De leerlingen worden door directie en facilitaire
dienst actief gestimuleerd tijdens de pauzes de mondkapjes te dragen en de 1,5
meter afstand te bewaren.
 De bestaande hygiëne-aanwijzingen blijven onverminderd van kracht. In alle
lokalen staat voldoende desinfecteermateriaal.
 Leerlingen en personeel wassen regelmatig hun handen.
Afspraken werken alleen als we ze met z'n allen uitvoeren.
Online les vanaf 18 januari


De leerlingen volgen hun lessen thuis met hun Chromebook, of een computer,
laptop of smartphone.



We werken met een online lesrooster van 45 minuten.



De lessen lichamelijke opvoeding komen te vervallen.



Voor de praktische vakken (muziek, dans, drama, beeldende vorming, O&O en
TeTo) is het soms extra ingewikkeld om oplossingen te verzinnen. Daarom zijn
er maatwerkafspraken gemaakt: leerlingen kunnen in het rooster zien of een
praktisch vak doorgaat of uitvalt.

Rooster
De roosters staan in Magister of in de Portal. De leerling wordt absent gemeld als de
camera uit staat of als de leerling niet zichtbaar in beeld is. Dus zorg ervoor dat je
camera aan staat tijdens de les!
Als een docent ziek is staat dat net als altijd vermeld in Magister.
Daltonuren (dit geldt niet voor leerlingen 1e en 2e leerjaar havo/tl en vmbo)
Daltonuren zijn facultatief, behalve voor de examenleerlingen. Je kiest of je naar dalton
gaat om vragen te stellen of je neemt even pauze of je werkt voor jezelf verder aan de
opdrachten. In Magister kun je zien bij welke docenten je kunt plannen.
Tentamens op school
Leerlingen van 4 vwo, 5 vwo, 4 havo en 3 vmbo-tl mogen naar school komen voor het
maken van de schoolexamens. Zij ontvangen het rooster via hun afdelingsleider.
Uiteraard gelden de coronamaatregelen óók als je alleen voor een tentamen naar school
komt. Vrijwel alle tentamens worden afgenomen in de sporthal.

Mentor/ coach
De mentor/ coach heeft ten minste 1x per week persoonlijk contact met je. Natuurlijk
kun je als er vragen zijn over de lesstof of andere zaken altijd mailen naar je vakdocent
of je mentor.
ICT problemen
Zijn er problemen met de verbinding of andere technische problemen, geef dit dan aan
bij de mentor.
Privacy
In deze tijden van onderwijs op afstand gaan we ervan uit dat iedereen in het kader van
de AVG met de beelden vertrouwelijk omgaat. Zorg ook voor een neutrale achtergrond
tijdens de lessen.
Absent melden
Is uw kind, door ziekte of een andere reden, niet in staat om de online lessen te volgen?
Dan meldt u uw kind ziek via de website.
Wat kunt u als ouder doen?
Het vaste dagritme zal voor sommige leerlingen mogelijk even wennen zijn. Zorg ervoor
dat uw kind gewoon opstaat en ontbijt. Zet iets klaar voor de pauze. Als u zelf ook thuis
werkt, is het fijn om samen even te lunchen. Help uw kind in het normale dagritme te
komen. Als u vragen of zorgen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de
mentor/ coach van uw kind.
Ook in dit nieuwe jaar wordt veel van ons allen gevraagd. Samen met u zullen de
medewerkers van onze school er alles aan doen om uw kind zo goed mogelijk te
begeleiden in deze lastige tijd.
Mede namens de afdelingsleiders,
Met vriendelijke groet,
Anna-Paulien Smits,
rector

