Delft, 26 februari 2021

Betreft: Uitwerking overheidsmaatregelen Corona
Beste ouder(s)/verzorger(s), leerlingen, locatie Hof van Delft
We staan aan het begin van alweer een nieuwe fase in de corona crisis in het onderwijs. Gelukkig
mag de school weer gedeeltelijk open. Uit de enquêtes bleek dat afstandsonderwijs een sterk
gevoel van gemis oplevert. Weinig contact met medeleerlingen, maar zeker ook weinig directe
uitleg door de leraren. Ook leraren geven aan dat ze het directe contact missen.
Voor ons is onderwijs altijd een gezamenlijke onderneming. En samenwerken doe je op school.
Daarom kiezen wij er nu voor om de ruimte die de overheid geeft maximaal te benutten. We
laten de leerlingen zo veel mogelijk op school komen. Wij denken dat weer gezamenlijk naar
school nu het allerbelangrijkste is.
Daarnaast denken we natuurlijk ook na over hoe om te gaan met hiaten in de kennis. Hoe we
dat gaan oplossen wordt duidelijker als de invulling van het door de minister aangekondigde
“nationale programma” duidelijk wordt.
De overheid zegt dat we ervan moeten uitgaan dat de huidige regeling duurt tot aan de zomer.
Als uitgangspunt is dat prima; alleen hebben we ook de ervaring dat COVID allerlei onverwachte
dingen doet. Daarom willen we de organisatie zo simpel mogelijk houden. Dan kunnen we bij
veranderingen snel opschalen of (onverhoopt) afschalen.
We verwijzen naar de brief van 19 februari waarin we hebben aangegeven hoe we de komende
weken willen werken. Er is geen aanleiding om hierin wijzigingen aan te brengen. De
belangrijkste informatie nemen we hieronder over.
Het onderstaande scenario is besproken met personeel, leerlingen en ouders van de ouderraad.
Organisatorisch
● Alle leerlingen komen iedere dag naar school in halve klassen
● Klassen
worden
verdeeld
in
een
Aen
een
B
groep
in de bijlage vindt u de groepsverdeling per klas.
● Iedere kleine pauze houden leerlingen in het lokaal pauze met vakdocent
● Tijdens de grote pauze wisselen de A- en B groep
De ochtendgroep moet om 12.15 de school verlaten hebben
De middaggroep is vanaf 12.30 uur welkom
● In twee weken wordt zo het gehele lesprogramma volgens het rooster doorlopen
● Tijdens leswisselingen dragen alle leerlingen verplicht een mondkapje. Op het dragen
van het mondkapje zal gecontroleerd worden
● In de richtlijnen wordt ook gesproken over het vormen van vaste koppels van leerlingen.
In de loop van de komende week zullen we beslissen hoe we de koppels vormgeven.
● De catering op school zal gesloten zijn.

●
●

Er worden in school waar mogelijk verplichte looproutes aangegeven.
Graag benadrukken we nogmaals het belang wanneer uw zoon/dochter (corona
gerelateerde) klachten heeft zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen en/of keelpijn
dan blijft hij/zij thuis, totdat hij/zij 24 uur klachtenvrij is of een negatieve testuitslag
heeft gekregen.

Onderwijskundig
●

●

●

Er is verschil tussen schoolwerk voor fysieke lessen en schoolwerk voor het
dagdeel dat je thuis zit. Het dagdeel thuis zal niet online plaatsvinden maar zal er
op
zelfstandige
wijze
schoolwerk
gemaakt
moeten
worden.
Dit alles zullen via Magister goed met de leerlingen en u als ouder communiceren.
Geen toetsen in de eerste week na de vakantie voor de onderbouw. Voor de
bovenbouw (3e klas) geldt tot en met woensdag 3 maart geen toetsen. Wij laten
leerlingen eerst weer ‘landen’ in school en besteden veel aandacht aan het
sociale aspect van het elkaar weer kunnen zien en wat alle verwachtingen van de
fysieke lessen ook alweer betekenen na zo’n lange tijd van afstandsonderwijs.
Leerlingen die de afgelopen tijd in de mediatheek hun online lessen volgden,
verwachten we nu weer in de fysieke lessen. Met de mentor kunnen afspraken
gemaakt worden over verdere ondersteuning.

Met bovenstaande invulling hopen we met minimale aanpassingen leerlingen op een
verantwoorde manier weer naar school te laten gaan. Het werken met een ochtend- en
middaggroep is ons bekend omdat onze examenklassen in de lockdown zo hebben doorgewerkt
op onze locatie. Dit is goed bevallen.
Deze aanpak is voor ons de start. Misschien ontwikkelt het virus zich op een onverwachte
manier, of we komen erachter dat onze aanpak beter kan. In dat geval doen we de nodige
aanpassingen.
Voor nu: we zijn blij dat we weer open kunnen. We denken met deze maatregelen een goede
balans te hebben gevonden tussen veiligheid, elkaar ontmoeten op school en lessen. Graag tot
ziens volgende week!
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