SingelDingen 16 december 2020.
Belangrijke informatie.
Voortgang Praktijkonderwijs op De Singel.
Tijdens de persconferentie kondigde de minister president het al aan. Het Praktijkonderwijs
blijft open. Dat heeft velen van ons verrast. Direct na de persconferentie bleek inderdaad dat
de lockdown van scholen niet geldt voor het Praktijkonderwijs. Dat betekent dat wij met een
aantal aanpassingen een groot aantal lessen door laten gaan. Uiteraard moeten we rekening
blijven houden met de beschikbaarheid van personeel en de regelgeving omtrent covid-19.
Regelmatig moeten collega’s zich laten testen.
Van de ene kant gelukkig dat we (deels) open kunnen blijven; van de andere kant bijzonder
dat deze uitzondering door de overheid gemaakt wordt.
Wat betekent dit voor de lessen op De Singel tot en met 15 januari?
1.

De situatie op 17 en 18 december.
17 december
Op donderdag 17 december zijn er geen lessen. Het
schoolteam heeft tijd nodig om voorbereidingen te treffen voor
Geen STAP!
de tijd vanaf 4 januari 2021.
De volgende klassen worden WEL op school verwacht voor het
ophalen van huiswerk:
8.30 uur Klas 1B (Mentor dhr. A. van El)
8.30 uur Klas 2B (Mentor dhr. E. Brouwer)
8.30 uur of 10.30 uur (Mentor J. Bosch nodigt de leerlingen uit
op één van beide tijdstippen)
Neem een tas mee om je spullen in te doen.
Stages kunnen doorlopen tenzij het bedrijf of de instelling
gesloten is voor stagiaires.
18 december
Op vrijdag 18 december zijn er geen lessen. De Kerstactiviteit
komt te vervallen.
Stages kunnen doorlopen tenzij het bedrijf of de instelling
gesloten is voor stagiaires.

2.

De voortgang van de lessen en de lestijden vanaf 4 januari 2021
Alle gymlessen vervallen tot en met 15 januari.
Sport en fun op vrijdagmiddag vervalt tot en met 15 januari.
De aula blijft tot 15 januari voor alle leerlingen gesloten. De snoep- en drankautomaat
kan dus niet gebruikt worden. Leerlingen pauzeren op Het Plein of buiten. Als je geen
les meer hebt dan moet je zo snel mogelijk de school en het schoolplein verlaten.
Vanaf 4 januari worden de theorielessen “op afstand” verzorgd.
Wat betekent dat voor de theorielessen?
De leerling maakt zijn huiswerk thuis tijdens de roostertijden hieronder. De witte
blokken in het schema hieronder geven aan op welke tijden de leerling beschikbaar
moet zijn voor de leraar. Andersom is de leraar waar je op dat moment les van hebt
beschikbaar voor jou. Het wil dus niet zeggen dat de leerling constant online les krijgt

van de leraar. De leraar nodigt je via jouw telefoon of via jouw laptop uit voor een online
les. De leraar kan ook via Whatsapp of de telefoon contact met je opnemen. Hij kan dan
tips geven en vragen hoe het met je gaat.
De coachingsafspraken gaan op afstand door volgens jouw rooster. De leraar neemt
contact op
Vanaf 4 januari worden de praktijklessen op school gegeven.
Wat betekent dat voor de praktijklessen?
Vanaf 4 januari gaan bijna alle praktijklessen volgens onderstaand schema door. De
gekleurde blokken geven per klas aan wanneer je op school moet zijn.
Deze VAPA lessen worden thuis gevolgd:
- EHBO
- Extra Taal en Rekenen (maandagmiddag door mevrouw S. Soussi)
- NT2 (dinsdagochtend door mevrouw J. Bosch en donderdagochtend door
mevrouw S. Sikkes)
Alle andere praktijklessen behalve TAT gaan op school door.
Let goed op de roosterwijzigingen op de website. Als een leraar afwezig is dan kan je
dat op de website zien. Zorg er voor dat je werkkleding in orde is.
Klas
1A
1B

maandag
8.30-11.45s
8.30-11.45s

maandag
12.45-14.45t
12.45-14.00t

dinsdag
8.30-10.05t
10.30-11.45t

Dinsdag
12.45-14.00t
12.45-14.00s

woensdag
10.30-14.00s
10.30-11.45s

12.45-14.00s
12.45-14.45t

woensdag
8.30-9.30t
8.30-9.30t
12.45-14.4t
8.30-10.05s
8.30-10.05s

donderdag
10.30-12.00t
8.30-11.45t
12.45-13.15t
8.30-10.05t
8.30-10.05s

donderdag
12.30-14.45t

1C
1D

8.30-11.45s
8.30-11.45s

12.45-15.30t
12.45-15.30t

8.30-11.15t
8.30-11.45s

11.05-14.45t

8.30-12.00s
10.30-12.00s

Klas
2A
2B

Maandag
8.30-11.45t
8.30-11.45t

maandag
12.45-14.45s
12.45-14.45s

dinsdag
8.30-12.00s
8.30-12.00s

Dinsdag
12.30-14.00s
12.30-14.00s

woensdag
10.30-11.45t
10.30-12.00t

woensdag
12.45-14.00t

donderdag
8.30-12.00s
8.30-12.00s

donderdag
12.30-14.45s
12.30-14.45s

Vrijdag
10.30-12.00t
8.30-12.00t

2C

8.30-11.45t

12.45-14.45s

8.30-12.00s

8.30-12.00t

13.00-15.30t

8.30-12.00s

13.00-13.45t

10.30-12.00t
13.00-14.45t

Klas
3A
3B
3C
3D

Maandag
8.30-11.45t
8.30-11.45t
8.30-11.45t
8.30-11.45t

Maandag*
12.45-14.45s
12.45-14.45s
12.45-14.45s
12.45-14.45s

dinsdag
8.30-12.00s
8.30-12.00s
8.30-12.00s
8.30-12.00s

Dinsdag
12.30-14.00s
12.30-14.00s
12.30-14.00s
12.30-14.00s

woensdag
10.30-12.00t
8.30-12.00t
8.30-12.00t
8.30-12.00t

woensdag
13.00-14.00t

Donderdag*
8.30-12.00s
8.30-12.00s
8.30-12.00s
8.30-12.00s

Donderdag*
12.30-14.45s
12.30-14.45s
12.30-14.45s
12.30-14.45s

Vrijdag*
8.30-10.05t
8.30-10.05t
8.30-10.05t
8.30-10.05t

Klas
4A
4B
4C

maandag

maandag
12.30-14.45t
12.30-13.15t
12.45-14.45s

dinsdag
8.30-12.00s
8.30-11.30t
8.30-12.00t

Dinsdag

woensdag
Stage*
Stage*
Stage*

woensdag
Stage*
Stage*
Stage*

donderdag
Stage*
Stage*
Stage*

donderdag
Stage*
Stage*
Stage*

Vrijdag
Stage*
Stage*
Stage*

12.30-14.00s

11.05-15.30t
12.45-14.00t

T=Thuis
S=School
3.

De stage en STAP
De stages kunnen door gaan als het stageadres open is en er geen beperkingen zijn om
stagiaires te ontvangen. Als het stageadres gesloten is blijft de leerling thuis. Wel graag
melden bij de stagebegeleider van onze school.
Als er problemen zijn op de stage kan de leerling contact opnemen met de
stagebegeleider van onze school.

Vrijdag
8.30-12.00s
8.30-12.00s

Als je zelf geen stage kan lopen dan geven je ouders dat door aan de schooladministratie
en aan het stagebedrijf.
De leerlingen die naar STAP gaan worden vanaf 4 januari eerst op school verwacht
voor dat ze naar STAP vertrekken. Mevrouw van Zandvoort ontvangt zoals altijd de
leerlingen op school.
4.

Beschermingsmiddelen en thuis blijven bij klachten
Tijdens alle bewegingen in ons schoolgebouw
is een mondkapje verplicht. Zonder
mondkapje geen toegang tot de school. Bij het
binnenkomen van onze school en de lokalen,
moet iedereen zijn handen ontsmetten.
Tijdens de praktijkles kan de leraar besluiten
om alle leerlingen een mondkapje te laten
dragen.
Heb je verkoudheidsklachten dan blijf je thuis.
Ook als je inde vakantie in een ORANJE gebied of land bent geweest dan moeten de
ouders van de leerling dat melden aan onze school en dan blijft de leerling 10 dagen
thuis volgens de regels.
Als er in het gezin een besmetting met corona is vastgesteld dan melden de ouders dat
aan onze school en blijft de leerling thuis volgens de regels.

5.

Privacy
Het is niet toegestaan om tijdens online contact of online les opnames te maken en/of
te verspreiden van beeld of geluid. Zonder toestemming van de leraar is dit strafbaar.
Tip: Zoek een rustige werkomgeving als dat kan en gebruik oortjes voor het geluid.
Heb je zelf geen laptop dan kan je dat doorgeven aan je mentor. Je kan dan gebruik
maken van je telefoon. Als je helemaal geen mogelijkheden hebt kan je dat doorgeven
aan je mentor.

6.

Overblijven op school en de catering
Voor de leerlingen die overblijven op dinsdag en donderdag wordt de catering vanuit
de keuken aan Het Plein verkocht. De aula is gesloten. Op maandag, woensdag en
vrijdag is er geen catering in de pauze.

7.

Klas 2C
De leerlingen van klas 2C (Mentor mevrouw Reijnen) worden op 4 januari in de loop
van de ochtend op school verwacht om kennis te maken met hun nieuwe mentor
mevrouw D. Geerdink). Mevrouw Reijnen nodigt iedereen uit.

8.

Interessante links
Van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/oudersscholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/voortgezet-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-enantwoord/toespraak-14-december-in-eenvoudige-taal
Van de sectorraad Praktijkonderwijs:
https://www.praktijkonderwijs.nl/storage/berichten/December2020/Protocol_Ond
erwijs_tijdens_Corona_gedeeltelijke_sluiting.pdf
Van de VO-raad:
https://www.vo-raad.nl/artikelen/q-a-bij-het-protocol-onderwijs-tijdens-coronagedeeltelijke-sluiting

9.

Vanaf 18 januari 2021
Op 15 januari ontvangen alle ouders en leerlingen nieuwe informatie over het vervolg
van het Praktijkonderwijs vanaf 18 januari 2021.

10. Kerstvakantie!
Ondanks alle corona zaken is het dan toch weer kerstvakantie geworden. Jammer
genoeg is het dit jaar niet mogelijk om samen met vrienden, familie en kennissen bij
elkaar te komen. Hopelijk lukt het iedereen om zich daar aan te houden. “we moeten
het virus eronder krijgen”.
2020 is een onvergetelijk jaar geworden door alle strenge maatregelen die ons
vanwege het virus werden opgelegd. Het meest verdrietige dieptepunt is het
overlijden van onze conciërge Gerrit van Erp geweest. We denken nog iedere dag aan
hem.
Hopelijk wordt 2021 een veel beter jaar waarin we onze vrijheid van leven weer terug
krijgen.
Het schoolteam van De Singel wenst iedereen een rustige en veilige kerstvakantie en
een gezond 2021 waarin we ons normale leven weer zoveel mogelijk kunnen
oppakken.

