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Goes, 15 oktober 2020
C/20-21/21

Betreft: Covid nieuwsbrief nr. 8: Mondkapjesplicht, lesvrije dag, rooster en verder

Beste ouder(s), verzorger(s), leerling,

Gisteren ontving u/je de brief van onze bestuurder, de heer Terlage, met betrekking tot de
mondkapjesplicht. Wij hopen dat de scholen open kunnen blijven. Om dat mogelijk te maken hebben
wij de inzet van alle betrokkenen nodig: van ons personeel, van ouders, verzorgers en van onze
leerlingen. Wij vragen daarom onze leerlingen zich te houden aan de regels van de school. U als
ouder(s), verzorger(s) willen wij vragen hierover thuis met uw zoon en/of dochter te spreken.
Mondkapjes en maatregelen
Het is nodig dat gestelde regels worden nageleefd. Dat betekent dat er gehandhaafd moet worden op
het moment dat iemand zich niet aan de regels houdt. Voor onze leerlingen geldt het volgende:
1.
Bij het betreden van de school draagt de leerling een mondkapje.
2.
Het gebruik van de mondkapjes zal als volgt gehandhaafd worden:
• Iedereen kan zich vergissen. De eerste keer dat dit gebeurt, wordt een leerling vriendelijk
verzocht om het mondkapje op te zetten en wordt erop toegezien dat het ook werkelijk
gebeurt. Pas als het mondkapje opgezet is, mag de leerling verder lopen.
• Als een leerling weigert een mondkapje te dragen of bij herhaling het mondkapje niet op
heeft, dient de leerling de school te verlaten en wordt hij/zij als ongeoorloofd afwezig
geregisterd. Ouder(s), verzorger(s) van de leerling worden hierover geïnformeerd.
Het kan zijn dat leerlingen en/of ouders/verzorgers beslissen dat het dragen van een mondkapje niet
gebeurt. Als daarvoor een medische reden is, dan verzoeken wij u als ouders/verzorgers daarover
contact op te nemen met de betreffende leerlingencoördinator. Mochten er andere overwegingen aan
het besluit ten grondslag liggen, dan respecteren wij dat. Uw kind kan in dat geval evenwel niet op
school komen. Wij hebben als school dan de plicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Formeel
gezien is uw zoon of dochter in dat geval namelijk voor een langere periode ongeoorloofd afwezig. Wij
hopen dat u respecteert dat dit onze opdracht is.
Maandag 26 oktober a.s. lesvrij
Afgelopen periode hebben we gezien dat het ingewikkeld is om het onderwijs ‘overeind’ te houden:
halve klassen met leerlingen door ziekte, quarantaine of in afwachting van de uitslag van een test,
zieke collega’s, collega’s die online lesgeven, halve klassen bij toetsen etc. We gaan dat na de
herfstvakantie zeker weer vol goede moed oppakken, maar hebben tijd nodig om een aantal zaken
goed te regelen. Dat betekent dat de lessen vervallen op maandag 26 oktober. We hopen op uw begrip
daarvoor. We verwachten de leerlingen weer op dinsdag 27 oktober. De schoolfotograaf komt dan ook
op een later tijdstip.
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45 minuten rooster
In de 1e periode hebben we gewerkt met een 45-minuten-rooster en op het eerste uur een bijspijker
uur. We hebben besloten met instemming van de medezeggenschapraad, waarin ook ouders en
leerlingen zijn vertegenwoordigd, dat we dit concept doorzetten. We hebben veel positieve reacties
binnengekregen. Als gevolg van de coronaperiode is er sprake van meer absentie onder leerlingen,
zowel kortdurend als langdurend. Dit leidt tot grotere behoefte aan maatwerk. Met dit concept kunnen
we daar ruimte voor maken. Daarnaast bevalt de dagindeling bij de leerlingen: reguliere lessen vanaf
09.30 uur en de laatste lessen klaar om 16.15 uur. Zo spelen we in en houden we rekening met hobby's
van leerlingen (onderbouw) en met reisafstand aangezien relatief veel leerlingen verder weg wonen.
We zijn volop bezig met de uitwerking van het 45-minuten-concept met een maatwerkuur.
Schoolexamens eindexamenleerlingen
Na de vakantie beginnen de schoolexamens voor de eindexamenleerlingen. In verband met de
omstandigheden ontvangen deze leerlingen nog een aparte instructie. Uiteraard geldt ook hiervoor
dat leerlingen met corona gerelateerde klachten thuisblijven en verwijzen we weer naar de
beslisboom.
Na een aantal bijzondere weken staan we voor een bijzondere herfstvakantie in verband met de
conronamaatregelen.
Na de vakantie zal ik u/je weer blijven informeren over de voortgang, dilemma’s en de maatregelen
die we nemen.

Ik wens u/je een prettige vakantie toe!
C. Biesterbosch

