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Goes, 13 januari 2021
C/20-21/47

Betreft: Covid nieuwsbrief nr. 15 – Verlenging lockdown en de gevolgen

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

Dinsdagavond is de ernst van de coronacrisis van dit moment nadrukkelijk onder de
aandacht gebracht in de persconferentie: Nederland is in lockdown om te voorkomen dat
het virus zich verder verspreidt. Er is met name zorg over de verspreiding van de Britse
variant die zeer besmettelijk blijkt te zijn. Om die reden is een aanvullende maatregel voor
het VO afgekondigd: leerlingen moeten ook ten opzichte van elkaar 1,5 meter afstand
houden ( https://www.vo-raad.nl/nieuws/leerlingen-moeten-op-school-anderhalve-meterafstand-houden. Dat is een aangepast inzicht ten opzichte van eerdere afwegingen van het
kabinet, het OMT en het RIVM. We hebben dus weer te maken met een nieuwe
werkelijkheid.
In afwachting van de persconferentie en als voorbereiding op een besluit m.b.t. het
onderwijs in de komende weken hebben we afgelopen dagen al een aantal mogelijkheden
onderzocht voor de komende periode.
Allereerst is de conclusie dat we allemaal liever fysiek lesgeven, het contact met de
leerlingen missen, ons zorgen maken om sommige leerlingen en tenslotte dat het een
moeilijke periode is voor ons allemaal en onze naasten.
Aan de andere kant is het fysiek lesgeven aan alle examenklassen met het handhaven van de
1,5 meter voor de locatie Oranjeweg onmogelijk in de huidige situatie.
Binnen Pontes is gesproken over de mogelijkheden die er zijn. Afgesproken is dat er per
locatie gekeken gaat worden wat een passende oplossing is voor de komende weken.
We willen het onderwijs op Het Goese Lyceum voor de duur van de lockdown als volgt
vormgeven:
Voor de Locatie Bergweg;
• We handhaven het huidige rooster voor de onderbouw (volledig online). De derde
klassen gaan ook volledig over op online onderwijs m.i.v. 14 januari 2021.
• We handhaven de fysieke praktijkdagen zoals die op dit moment vorm krijgen voor
de examenklassen. Er is extra aandacht voor de coronamaatregelen (inclusief de 1,5
meter afstand).
• Er is ruimte voor opvang van kwetsbare leerlingen op aangeven van de mentor.
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Voor de locatie Oranjeweg:
• We denken dat het lukt om één groep leerlingen fysiek les te geven. We kiezen dan
voor het fysiek lesgeven aan de mavo klassen. Er is extra aandacht voor de 1,5 meter
afstand (voor grotere klassen zijn meerdere of grotere lokalen beschikbaar en er zijn
onderwijsassistenten beschikbaar). Deze doelgroep heeft het meeste behoefte aan
fysieke lessen, de meerderheid van de collega’s heeft aangegeven fysiek les te willen
geven aan deze groep en we denken dat we dit ook georganiseerd krijgen.
• De havo- en vwo-examenklassen krijgen online les. Met de mogelijkheid voor
vakdocenten om een fysieke afspraak te maken met kleine groepjes om: SE’s te
bespreken en leerlingen extra aandacht te geven als dat nodig is (we stellen hiervoor
mogelijk momenten vast).
• Er is ruimte voor opvang van kwetsbare leerlingen op aangeven van de mentor.
• Alle andere klassen krijgen ook online les
Hieronder wordt dit nog een keer concreet uitgewerkt omdat er ook een periodewissel van
het rooster aankomt:
14 en 15 januari
• Online lessen met het huidige 45-minuten rooster voor alle klassen.
• Schoolexamens (met soms een aanpassingen i.v.m. 1,5 m) voor de examenklassen en
voor- examenklassen fysiek op school.
Van 18 januari tot en met 22 januari:
• 40 minuten rooster volgens huidige rooster (laatste week van periode 2).
• Alle klassen en examenklassen havo en vwo krijgen online les.
• Examenklassen mavo krijgen fysiek les (let op het lokalen rooster)
• Op maandag en dinsdag vinden nog voor enkele vakken/klassen schoolexamens
plaats.
Van 25 januari tot en met 5 februari
• Een nieuw 40-minuten rooster met iets minder lessen voor de meeste klassen.
• Alle klassen en examenklassen havo en vwo krijgen online les.
• Examenklassen mavo krijgen fysiek les.
Verder vraag ik uw/je aandacht nog voor een aantal andere zaken.
Jaarplanning
Deze is zoveel als mogelijk al aangepast aan de huidige situatie in de online versie. Alle
fysieke PR-activiteiten gaan niet door. Op 2 februari is er weer een ‘Oranjeweg Live’ en op
28 januari ‘Bergweg Live’.
De buitenlandreizen gaan definitief niet door. Wel zijn verschillende groepen al aan het
nadenken over andere activiteiten.
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Het online vragenuurtje voor de examenleerlingen wordt verplaatst naar een later moment
als er meer duidelijkheid is.
Kluisjes
Het is mogelijk dat de leerlingen die tot vandaag nog les kregen op school een aantal
spullen willen ophalen uit hun kluisjes. Dat kan komende twee dagen nog.
Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog
vragen hebben, dan wil ik u vragen contact op te nemen met de afdelingsleider van de
afdeling:
-

Brugklassen:
Mavo:
Havo:
Vwo:

Mw. L. Marshall,
Dhr. J. Timmermans,
Dhr. R. Florisse,
Dhr. N. Rijvers,

l.marshall@pontes.nl
j.timmermans@pontes.nl
r.florisse@pontes.nl
n.rijvers@pontes.nl

Het spijt ons werkelijk dat wij tot deze maatregel hebben moeten komen. Van harte hopen
wij dat de werkelijkheid na zondag 7 februari a.s. weer anders zal zijn zodat leerlingen weer
naar school kunnen komen

Met groet namens de schoolleiding van beide locaties .
C. Biesterbosch Mme, rector

