Betreft: update na eerste week met lessen op school

Nijmegen, 12 juni 2020

Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s),
Nadat we vorige week de fysieke school voor alle leerlingen weer opgestart hebben in de
mentorgroepen, zijn deze week de vaklessen in de lokalen weer begonnen. Naast positieve
ervaringen is er een aantal knelpunten waar we tegenaan liepen. Het verliep dus nog niet
helemaal vlekkeloos...
Als eerste willen we de leerlingen een groot compliment maken voor hun gedrag. Het lukt
vrijwel iedereen om de vereiste anderhalve meter aan te houden. Ze desinfecteren bij
binnenkomst in de school hun handen, lopen meestal met anderhalve meter afstand naar
hun lokaal en blijven keurig wachten tot de volgende docent komt. Leerlingen corrigeren
ook elkaar en ze accepteren altijd dat ze er op aangesproken worden, als ze het een
keertje vergeten zijn.
Voor de docenten is het hybride systeem een grote uitdaging. Een deel van de klas is in het
lokaal aanwezig, de rest zit thuis. Deze manier van onderwijs geven betekent dat we met
elkaar opnieuw een sprong in het diepe moeten maken, zonder zwembandjes of diploma.
Daarbij kwamen ook nog wat technische ict-problemen: met TV-schermen voor de lessen in
de sporthal en geluid in de aula, enzovoorts. Het is mooi om te zien hoe iedereen er samen
de schouders onder zet en er het beste uit haalt!
Wat zijn de voornaamste aandachtspunten voor de komende weken?
-

-

-

De richtlijnen van het RIVM en daarmee de gezondheid van onze leerlingen en
medewerkers hebben uiteraard prioriteit. Enkele docenten mogen vanwege deze
richtlijnen hun lessen niet fysiek op school geven. Deze docenten geven hun lessen
volledig online en er worden vervangende docenten ingezet om de leerlingen die op
school zijn te begeleiden.
Het rooster is op dit moment nog niet wat het moet zijn: omdat er maar 200
leerlingen gelijktijdig in het gebouw kunnen zijn, zijn er enkele lessen die
oorspronkelijk in het rooster stonden toch komen te vervallen. De communicatie
tussen het roosterprogramma Zermelo en het administratieprogramma Magister
zorgt te vaak voor onduidelijkheid, zowel voor leerlingen als voor docenten. Daar is
hard aan gewerkt en lijkt nu opgelost te zijn voor de komende drie weken.
De absentieregistratie in Magister maakt geen onderscheid tussen leerlingen op
school én leerlingen thuis. We werken aan een oplossing om dit wel zichtbaar te
kunnen maken.

-

De ingeplande online-lessen worden in Zermelo weergegeven in lokaal 0. In
Magister leidt dit er toe dat alle lessen die gelijktijdig online gepland staan in 1 regel
worden weergegeven. Dit is voor de resterende weken een gegeven en betekent
dat leerlingen extra goed moeten kijken wat er voor hun klas gepland is.

Tot slot: zoals eerder verteld gebruiken wij deze laatste schoolweken ook om ervaring op te
doen voor een rooster van volgend jaar. Daar hoort vallen en opstaan bij. Wij hopen in elk
geval dat we iets meer inzicht hebben gegeven in de lespraktijk van de afgelopen week.
Bij vragen of onduidelijkheden, feedback of het delen van zorgen, neem dan gerust contact
met ons op.
Voor nu een zonnig weekend gewenst!
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