Nijmegen, 26 februari 2021

Beste ouders en leerlingen,
We zijn verheugd dat de overheid besloten heeft dat de scholen weer gedeeltelijk opengesteld
mogen worden voor álle leerlingen in het voortgezet onderwijs. We zien ernaar uit om onze
leerlingen allemaal weer fysiek op school te mogen ontmoeten!
Intern hebben we met de medezeggenschapsraad, de leerlingenraad, leerlingen en de docenten
gesproken over de wijze waarop we het onderwijs gaan vormgeven op locatie Leuvensbroek. Meer
gedetailleerde informatie zal na het weekend verspreid worden. Wat we doen gaan we in ieder geval
veilig doen, geheel in overeenstemming met de richtlijnen van de overheid. Verder willen we de
leerlingen na deze lange lockdown vooral weer het gevoel teruggeven dat ze in een klas zitten. We
willen goed onderwijs verzorgen, waarbij leerlingen weer deel uitmaken van een groep en niet langer
alleen thuis achter een beeldscherm zitten.
De school gaat weer ‘open’ voor alle leerlingen vanaf woensdag 3 maart. Op maandag 1 maart en 2
maart lopen de onderwijsactiviteiten volgens het rooster dat al eerder is gepubliceerd. Op deze
dagen ronden we onder meer de afname van de inhaaltoetsen en herkansingen van de
schoolexamens af.
Door de anderhalvemetermaatregel die ook geldt op school kunnen we maar een beperkt aantal
leerlingen veilig huisvesten. De examenleerlingen (200 leerlingen) zullen, zoals ook nu het geval is,
elke dag op school fysiek onderwijs volgen. Ook de opvangklas (die inmiddels zo'n 70 leerlingen
omvat) zal worden voortgezet.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een lesrooster waarin elke klas als geheel per week
tenminste 1 schooldag aanwezig zal zijn en daarnaast 4 dagen online-les krijgt. Dit rooster zal zo
worden ingericht dat de betreffende klas elke week op een andere dag naar school komt. We streven
ernaar om de bestaande roosters zoveel mogelijk intact te houden.
Let op: de pauzetijden zullen wel aangepast worden, zodat de examenleerlingen gescheiden
pauzeren van de niet-examenleerlingen.
De grote meerwaarde van dit systeem is enerzijds dat de leerlingen van een klas elkaar weer allemaal
ontmoeten gedurende de dag en anderzijds dat de docent geen vorm van hybride onderwijs hoeft te
verzorgen. Een docent heeft dus altijd óf alle leerlingen in de klas óf alle leerlingen zijn online. De
docent kiest dan telkens voor de passende didactiek.
Voor de klassen uit leerjaar 1, 2 en 3 geldt: Daar waar mogelijk zie je jouw mentor op je eerste echte
schooldag in een van de lessen, bij voorkeur tijdens de eerste les.

De lestijd van 30-minuten handhaven we. Deze wordt door de leerlingen en docenten in de huidige
omstandigheden als positief gewaardeerd. We creëren daarmee in de middag ruimte voor maatwerk
en geven de leerlingen de gelegenheid om leerstof zelf te verwerken. We voorkomen zo dat
leerlingen en docenten te lang achter een beeldscherm werken. In deze afweging speelt ook mee dat
de meeste lessen voor alle niet-examenklassen nog steeds zullen plaatsvinden in een online-setting.
Als er toetsen op school worden afgenomen, geldt uiteraard het leerlingenstatuut (maximaal 1
leertoets per dag in de onderbouw).
Bovengenoemde invulling van het onderwijs zal in elk geval lopen t/m dinsdag 7 april. Op 8 april start
de toetsweek voor alle niet-examenleerlingen in een ander (toets)rooster. We weten dat we de
toetsweek veilig kunnen organiseren in de sporthal.
Gedurende de komende weken zullen we de opzet evalueren en kunnen we aanpassingen doen. Na
de meivakantie, als de examenleerlingen hun examen gaan maken in de sporthal, hopen we weer
meer fysiek onderwijs op school voor de niet-examenklassen te kunnen realiseren.
Met vriendelijke groeten,
Henk Beckmann, locatiedirecteur Leuvensbroek

