Rotterdam, 25 februari 2021

Onderwerp: Onderwijs vanaf 2 maart 2021

Beste ouders/verzorgers en beste leerlingen,
We zijn heel blij dat het kabinet afgelopen dinsdag bekend heeft gemaakt dat de middelbare scholen na de
voorjaarsvakantie voor alle leerlingen weer (deels) opengaan. Tot de voorjaarsvakantie mochten de scholen alleen open
voor de examenleerlingen en een beperkte groep andere leerlingen.
Wel gelden er op school extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. De
belangrijkste extra maatregel is dat alle leerlingen ook onderling anderhalve meter afstand moeten houden. Dat heeft
flinke gevolgen voor ons rooster. Om de anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen, moeten we namelijk met halve
lesgroepen en een aangepaste klassenopstelling werken. Alle vakken zullen weer op school gegeven worden, behalve
lichamelijke opvoeding. Mogelijk kan er in de komende tijd wel al weer buiten gesport worden.
De leerlingen komen de ene week 3 dagen en de andere week 2 dagen per week naar school volgens het rooster in
Magister. Dat betekent dat de leerlingen op de dagen dat ze niet naar school komen, ook thuis moeten leren en/of werken
aan opdrachten. Omdat we tijdens de lessen veel minder leerlingen in de klas hebben en daarnaast ook extra hulp in de klas
hebben van gastdocenten, is er tijdens de lessen extra veel persoonlijke aandacht. Er is dan veel gelegenheid het gemaakte
werk goed door te spreken en de leerlingen te helpen bij al hun vragen.
Naast de anderhalve meter richtlijn geldt dat alle leerlingen en medewerkers zich vanzelfsprekend nog steeds moeten
houden aan de richtlijnen van het RIVM. In het geval van klachten die op corona kunnen duiden, blijf je thuis en is het advies
om je zo snel mogelijk te laten testen. Alle afspraken voor het veilig werken in de school staan in het protocol dat als bijlage
bij deze brief wordt meegestuurd.
In verband met de voorbereidingen van de opening van de school, starten we dinsdag 2 maart 2021 met de lessen. Op
maandag 1 maart zijn de leerlingen lesvrij.
Wilt u thuis ook met uw kind bespreken dat we alleen op een veilige manier met elkaar kunnen werken, als iedereen zich
aan de maatregelen houdt? Vooral het houden van anderhalve meter afstand zal voor de meeste leerlingen erg wennen
zijn.
De belangrijkste afspraken voor de komende periode staan hieronder op een rij.
















In het schoolgebouw houdt iedereen zich aan de richtlijnen van het RIVM;
Leerlingen houden onderling ook altijd anderhalve meter afstand van elkaar;
Mondkapjes zijn verplicht, behalve als je zit;
Eten en drinken mag alleen als je zit.
Als je klachten hebt die misschien op corona wijzen, blijf je thuis en is het advies je zo snel mogelijk te laten testen!
De lokalen zijn ingericht volgens de anderhalve meter richtlijn;
De kantine is voorlopig gesloten. Leerlingen kunnen eten en drinken van huis meenemen;
Na de laatste les moeten leerlingen direct het schoolgebouw verlaten;
De school is op schooldagen tussen 08.00 – 16.30 uur telefonisch bereikbaar voor ziekmeldingen/verlofaanvragen;
Voor leerlingen en ouders is de coach het eerste aanspreekpunt;
Alle lessen zijn fysiek op school;
Het lesrooster staat uiterlijk vanaf maandag 1 maart in Magister;
Alle lessen die in het rooster staan, zijn verplicht;
Ongeoorloofde absentie wordt gemeld bij Leerplicht;
De werkwijze is net zoals anders op basis van de studiewijzers;
1

Belangrijke data tot de meivakantie (Let op: de planning van de eerste schoolexamen-/toetsweek is aangepast!)
Di 2 maart

Digitale informatieavond profiel- en vakkenpakketkeuze

Wo 17 maart t/m wo 24 maart

Schoolexamenweek periode 2 (lj 3) periode 5 (lj 4)
Dinsdagochtend 23 maart is roostervrij (studiedag personeel) – eventuele
middagactiviteiten voor leerlingen gaan wel door.
Toetsweek (lj 1 en lj 2)
Dinsdagochtend 23 maart is roostervrij (studiedag personeel) – eventuele
middagactiviteiten voor leerlingen gaan wel door.
Toekomstdagen leerjaar 2 (activiteiten rondom profielkeuze)
Inhaalmoment schoolexamenweek per. 2 (lj 3) en per. 5 (lj 4)
Inhaalmoment toetsweek leerjaar 1 en 2
Deadline aanvragen herkansing periode 2 en 5 (lj 3 en lj 4)
Herkansingen periode 2 (lj 3) en periode 5 (lj 4)
Goede vrijdag (school gesloten)
2e Paasdag (school gesloten)
Deadline aanvragen inhaalherkansing periode 2 2020 (lj 4)
Verkort rooster (rapportvergaderingen)
Coach belt ouders/verzorgers voor afspraak rapportgesprek
Inhaalherkansingen periode 2 2020 (lj 4)
Extra SE week (extra herkansingen alle vakken lj 3 + 4)
Online rapportgesprekken met leerlingen, ouders en coach
Inhaalmoment extra schoolexamenweek/toetsweek periode 2
Koningsdag (school gesloten)
Meivakantie

Wo 17 maart t/m wo 24 maart

Do 25 maart en vrij 26 maart
Di 30 maart
Di 30 maart
Di 30 maart
Do 1 april
Vrij 2 april
Ma 5 april
Di 6 april
Wo 7 april
Wo 7 april
Do 8 april
Ma 12 april t/m 16 april
Di 13 april
Di 20 april
Di 27 april
Ma 3 mei t/m vrij 14 mei

Wij willen u nogmaals bedanken voor uw steun vanuit huis. Indien u zorgen of vragen heeft, kunt u vanzelfsprekend altijd
contact opnemen met de coach van uw kind of met de schoolleiding.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wij heten alle leerlingen welkom terug!

Namens de schoolleiding,
Sietske Grinwis
Locatiedirecteur Mavo Centraal
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