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Aan de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)

Tilburg, 26 mei 2020

Onderwerp: update
Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s)

Vanaf dinsdag 2 juni is het zover, we mogen je weer (beperkt) op school ontvangen. Wij kijken daar met
z’n allen erg naar uit. Onderwijs op afstand geven en ontvangen is in de meeste gevallen best aardig
gelukt, maar het elkaar ontmoeten op school hebben we erg gemist. Uit de enquêtes die velen van jullie
hebben ingevuld lezen we terug dat het contact met klas- en jaargenoten een gemis is en dat snappen
we heel goed.
De periode tussen 2 juni en de start van de zomervakantie zal, omdat we nog steeds te maken hebben
met heel veel richtlijnen en voorschriften, heel anders zijn dan voor de uitbraak van het Coronavirus. De
belangrijkste verschillen zijn dat er veel minder leerlingen tegelijk - en dus ook niet dagelijks - aanwezig
mogen zijn in de school en dat iedereen op alle momenten de 1,5 meter-regel in acht moet nemen.
De periode tot aan de zomervakantie zal er als volgt uit gaan zien:
•

alle klassen 1 t/m 3 volgen in de ochtenden via Teams onlinelessen(thuis) volgens het rooster in
Magister;

•

in de middagen worden lessen op school verzorgd. Je wordt in een groep van maximaal tien
leerlingen ingedeeld en je kunt in het rooster zien voor welke activiteit je op school verwacht wordt.
Let op want per dag wordt een beperkt aantal groepen ingeroosterd. Dus check goed van te voren in
welke groep je bent ingedeeld en op welke dag je s ’middags op school verwacht wordt;

•

alle klassen vwo 4,5 en havo 4 volgen in de middag onlinelessen (thuis) via Teams volgens het
rooster in Magister;

•

in de ochtenden wordt aan hen op school onderwijs geboden. We delen je in een groep in van
maximaal tien leerlingen en je kunt in het rooster zien wanneer jij voor welke activiteit op school
verwacht wordt. Let op want per dag wordt een beperkt aantal groepen ingeroosterd. Dus check
goed van te voren in welke groep je bent ingedeeld en op welke dag je s’ morgens op school
verwacht wordt.

Hieronder tref je een schematische weergave aan.
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Hoe ziet de lesdag eruit na 2 juni?

tijdsindicatie

8.30-9.20

9.30-10.20

10.30-11.20

Onderbouw
Online lessen via Teams,
het rooster staat in Magister.
Online lessen via Teams,
het rooster staat in Magister.
Online lessen via Teams,
het rooster staat in Magister.

Bovenbouw
Uit iedere klas zijn maximaal 10 leerlingen
aanwezig.
Je bent in drie weken vijf dagdelen op school.
Naast het vaste mentoruur kun je je ook
inschrijven voor een keuzeles via Zermelo.
In Zermelo en Magister kun je zien wanneer je
op school wordt verwacht.

Naar school komen.

13.00 - 13.50

14.00 - 14.50

Uit iedere klas zijn maximaal 10
leerlingen aanwezig.
Je bent in drie weken vijf dagdelen op
school.
Uiterlijk vrijdag kun je in Magister zien
wanneer je op school wordt verwacht.

15.00 -15.50

Direct naar huis.

Online lessen via Teams,
het rooster staat in Magister.
Online lessen via Teams,
het rooster staat in Magister.
Online lessen via Teams,
het rooster staat in Magister.

Mentorgesprek individueel
vanaf 16.00

op school indien nodig.
Gesprek op afspraak met leerling/ouder.

Belangrijk
In de bijlage tref je de leefregels aan die voor leerlingen en docenten is opgesteld zodat we zo veilig
mogelijk ons onderwijs op school gedeeltelijk kunnen oppakken. Je volgt goed alle aanwijzingen op.
Hieronder een samenvatting van de belangrijkste regels:
•

je komt vlak voor aanvang van de lessen naar school. Je maakt gebruik van de ingang die met jou
gecommuniceerd wordt en stalt je fiets op de plaats die bij die ingang hoort;

•

je gaat bij binnenkomst direct naar het lokaal en maakt je handen schoon bij de daarvoor ingerichte
‘handenwaspunten’. Tevens reinig je jouw tafel en handen bij vertrek;

•

je houdt altijd 1,5 meter afstand van iedereen;

•

je houdt je aan de looproutes;

•

je neemt zelf iets te eten of drinken mee. Dit kun je opeten en/of drinken in het lokaal;

•

je maakt slechts in hoge nood gebruik van het toilet;

•

als je LO hebt, kom je in gemakkelijk zittende kleding naar school, omkleden en douchen op school
is niet toegestaan;

•

na afloop van de lessen fiets of loop je direct naar huis en blijf je niet op het schoolplein hangen;

•

je houdt je aan de vervoersrichtlijnen tot een straal van 8 km kom je met de fiets of lopend naar
school. Alle leerlingen vermijden uitdrukkelijk het gebruik van openbaar vervoer.
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Als je ziek bent of klachten hebt die in verband kunnen worden gebracht met het Coronavirus
(verkoudheid, koorts, etc.) mag je niet naar school komen. Je ouder/verzorger meldt je in dat geval via
de gebruikelijke procedure af. Jouw aan- en afwezigheid wordt bijgehouden en speelt een rol in het
bevorderingsadvies.
Val je zelf in een risicogroep of valt een van je gezinsleden in een risicogroep? Neem dan z.s.m. contact
op met je afdelingsleider. De richtlijn van het RIVM met betrekking tot risicogroepen is te vinden op
website van het RIVM: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen.
Aan het einde van de week zal het rooster in Magister zichtbaar zijn. Het rooster loopt door tot en met
vrijdag 3 juli. Toetsweek 3 vervalt m.u.v. een aantal schoolexamens voor de voorexamenklassen. Zij
worden hierover door hun afdelingsleider apart geïnformeerd. Vorige week heb je/heeft u/de aanpassing
op het bevorderingsbeleid ontvangen. Het is belangrijk deze goed door te lezen. Mochten er nog vragen
of onduidelijkheden zijn neem dan contact met de mentor op.
Laten we er nog een paar waardevolle weken van maken en zorgen dat deze veilig verlopen. Het laatste
is mede mogelijk als iedereen zich aan de richtlijnen en voorschriften houdt. Wij vertrouwen erop dat
ouder(s)/verzorger(s) hierover thuis het gesprek met de leerling aangaat/aangaan.
Onze gezondheid is het allerbelangrijkste dus laten we goed op elkaar letten.
Wij kijken uit je weer een keer “echt “te zien, jij ook?
Namens de schoolleiding,
Daphne M. Heeroma
Rector.
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