Nijmegen, 20 mei 2020
Betreft: brief n.a.v. het besluit van de overheid om middelbare scholen weer open te stellen vanaf 2
juni as.

Beste leerlingen en ouders,
Gisteravond heeft premier Rutte aangekondigd dat de middelbare scholen vanaf 2 juni echt weer
opengesteld worden voor leerlingen. Wij zijn verheugd dat deze mogelijkheid weer geboden wordt.
We hebben ons de afgelopen weken al goed voorbereid en onze plannen liggen helemaal in lijn met
de adviezen van gisteravond. Onze MR heeft gisteravond ook instemming verleend aan twee
belangrijke thema’s: het bevorderingsbeleid en de aard en wijze waarop wij het onderwijs vanaf 2
juni tot aan de zomervakantie willen vormgeven.
Het bevorderingsbeleid met een toelichting vinden jullie in de bijlage.
De school na 1 juni
De leerlingen en docenten gaan na 1 juni weer naar school. Het RIVM-protocol geeft aan de
leerlingen, docenten en overige medewerkers anderhalve meter afstand moeten houden in het
gebouw en op het terrein. Dat betekent dat we in het gebouw maximaal zo’n 200 leerlingen
tegelijkertijd kunnen ontvangen. Daarom hebben we besloten dat onze leerlingen op 2 manieren les
zullen krijgen. Voor het grootste deel zal dat ‘onderwijs op afstand’ blijven gecombineerd met enkele
dagdelen onderwijs op school. Deze vorm wordt ook wel hybride onderwijs genoemd.
Op dit moment worden de lesroosters aangepast, zodat elke leerling ook weet wanneer hij op school
verwacht wordt voor lessen en wanneer hij onderwijs op afstand volgt. De grootste beperking hierbij
is dat in de meeste lokalen zo’n 11 leerlingen + 1 docent kunnen verblijven. Dit impliceert dat een
gehele klas niet gelijktijdig in een lokaal kan verblijven (uitgezonderd in een aantal grotere ruimtes)
en dat we klassen zullen moeten verdelen in kleinere groepen.

Di 2 juni t/m vr 5 juni
Ma 8 juni t/m vr 12 juni
Ma 15 juni t/m vr 19 juni
Ma 22 juni t/m vr 26 juni
Ma 29 juni t/m 3 juli
Ma 6 juli t/m di 7 juli

Opstartdagen onderwijs: mentorlessen en enkele lessen op school
Dagdelen onderwijs op school in combinatie met onderwijs op
afstand
Dagdelen onderwijs op school in combinatie met onderwijs op
afstand
Dagdelen onderwijs op school in combinatie met onderwijs op
afstand
Dagdelen onderwijs op school in combinatie met onderwijs op
afstand
Laatste week voor de zomervakantie: mentoractiviteit op school,
afronding schooljaar. In deze week zijn er geen lessen op school en
ook niet op afstand.

Zoals jullie kunnen zien, hebben we er niet voor gekozen om het schooljaar af te ronden met een
toetsweek.
In de week van 2 juni zullen mentoractiviteiten plaatsvinden (sociale binding, interactie, persoonlijk
contact, uitleg gedragscode anderhalve meter, toelichting bevordering, uitleg over de aard en wijze
van het onderwijs dat we verzorgen in de 4 weken (blauw gearceerd) en daarnaast zal onderwijs in
deze week op afstand verzorgd worden met de intentie om de online-lessen te intensiveren, daar
waar nodig.
De week van 6 juli beschouwen we als een week van afronding.
In de vier tussenliggende weken gaan wij een onderwijsprogramma neerzetten dat ons helpt om
inzicht te krijgen in hetgeen wel/niet mogelijk is binnen een anderhalvemeterschool. We moeten er
immers vanuit gaan dat ook het onderwijs na de zomervakantie opgestart zal worden binnen de
anderhalvemetercultuur.
Feedback in Leerlingbespreking.nl
De afgelopen week hebben alle vakdocenten (van de niet-examenklassen) in de tool van
Leerlingbespreking.nl hun leerlinggerichte feedback ingevoerd over het onderwijs op afstand van de
afgelopen weken. Deze feedback geeft ouders, leerlingen én mentoren inzicht hoe leerlingen in de
afgelopen weken gewerkt hebben, waar mogelijk hiaten zijn ontstaan en met welke concrete acties
de leerling in de komende weken op school en thuis aan de slag moet. Mentoren nodigen vanaf
aankomende maandag hun mentorleerlingen uit om deze feedback te bestuderen en waar nodig een
plan van aanpak op te stellen voor de resterende schoolweken. N.a.v. dit plan van aanpak neemt de
mentor het initiatief om leerling en ouder uit te nodigen voor een MOL-gesprek, om de stand van
zaken te bespreken en de doorstart van het onderwijs op school zo goed mogelijk voor te bereiden.
Voor de goede orde: deze MOL-gesprekken zullen in de inmiddels vertrouwde online omgeving
plaatsvinden (d.w.z. Microsoft Teams), omdat de voorschriften van het RIVM het niet mogelijk
maken om ouders op school uit te nodigen.

Met vriendelijke groeten,
Peter Pieper, afdelingsleider mavo
Sebastiaan van der Meer, afdelingsleider havo
Hermance Wissink, afdelingsleider vwo

