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De praktijklessen op 14 en 15 januari gaan nog gewoon door behalve de gymlessen. Lees deze Singeldingen svp goed door.

Inhoud
Vooraf
1. De persconferentie en de veiligheidsregels
2. Gymlessen vervallen; work out! Doe je mee?
3. Praktijklessen en aangepast lesrooster
4. Thuislessen
5. Overblijven en de zitplaatsen in de aula en op Het Plein
1. De persconferentie en de veiligheidsregels
Gisteren vertelde de minister president dat de lockdown tot 9 februari wordt verlengd. Hij zei ook dat het Praktijkonderwijs
open blijft. Onze school valt onder het Praktijkonderwijs en daarom blijven we deels open. De 1,5 meter afstandsregel is
verzwaard. Leerlingen onderling moeten ook "zoveel als mogelijk is" afstand houden van elkaar. Vanwege deze
aanscherping moeten wij de organisatie van ons onderwijs aanpassen. In deze Singeldingen leest u daar mee over.
We vragen alle leerlingen daarom nadrukkelijk om je te houden aan alle veiligheidsregels zoals:
- Bij klachten zoals verkouden, hoesten, keelpijn, koorts en reuk- of smaakverlies dan blijf je thuis
- Laat je testen als je klachten hebt
- Blijf thuis als een huisgenoot positief getest is
- Draag tijdens bewegingen in de school altijd een schoon (!) mondkapje
- Draag ook in les een mondkapje en volg de aanwijzingen van je leraar
- Ontsmet je handen als je de school en het lokaal binnenkomt
- Houd 1,5 meter afstand van alle leerlingen en medewerkers van onze school
- Ga alleen op plaatsen zitten waar geen geel/zwarte tape is aangebracht
- loop niet rond in de aula en op het Plein maar blijf zitten
- Verplaats geen stoelen
Vanaf maandag 18 januari werken we met halve groepjes in de praktijklessen. Kijk voor je aangepaste rooster van de
praktijklessen op Som2Day of Zermelo.

2. Gymlessen gaan NIET door vanaf donderdag 14 januari; Doe je mee met de work out?
Vanwege de aanscherping van de regels VERVALLEN alle gymlessen vanaf donderdag 14 januari.

Online sportieve work out! Doe je mee?
Op dinsdagmiddag van 15.30 uur tot 16.15 uur organiseren we een sportieve work out. Je krijgt daar een uitnodiging voor
om in TEAMS mee te doen. Een beetje bewegen in deze tijd is gezond! Deelname is vrijwillig!
3. De Praktijklessen en een aangepast rooster vanaf maandag 18 januari
Vanwege de aanscherping van de 1,5 meter regel moeten we het aantal leerlingen in onze praktijklokalen verkleinen.
We hebben besloten om vanaf maandag 18 januari met halve groepen te werken tijdens alle praktijklessen.
Op dit moment wordt er een nieuw rooster gemaakt. Het nieuwe rooster is vanaf zaterdag 16 januari om 11.00 uur te lezen
in SOM2DAY en in Zermelo.

Hoe doen we dat?
Vor de eerste klassen
Voor de praktijklessen (oriëntatie) van de eerste klassen geldt dat je de ene week praktijkles hebt en de andere week niet.
Dit kan voor iedere praktijkles verschillend zijn. Kijk daarom goed in je rooster vanaf zaterdag 16 januari 11.00 uur.
Je krijgt dus minder praktijkles omdat we rekening moeten houden met de 1,5 meter regeling.
Voor de tweede, derde en vierde klassen
Voor de praktijklessen (vapa) van de tweede, derde en vierde klassen geldt ook dat je de ene week praktijkles hebt op
maandagmiddag en/of dinsdag en/of donderdag en de andere week niet.
Je krijgt dus minder praktijkles omdat we rekening moeten houden met de 1,5 meter regeling.
Kijk goed op je lesrooster zodat je op tijd bij de juiste praktijkles bent.
Dit nieuwe rooster start op maandag 18 januari en loopt door tot en met 12 februari.

Welke lessen uit het vapa (vakkenpakket) volg je met huiswerk?
- De EHBO lessen
- De extra rekenen en taal lessen ( op maandagmiddag, dinsdagmorgen en donderdagmorgen)
- Buitenschools groen ( op donderdagmiddag)

Welke lessen gaan gewoon door met je vaste groepje?
- STAP (op maandagmiddag, dinsdagmorgen en donderdagmiddag)
- Buitenschools detail bij de JUMBO in Heesch
4. De theorielessen thuis
De leerling maakt zijn huiswerk tijdens de gebruikelijke roostertijden. De leerling is dan beschikbaar voor de leraar en de
leraar voor de leerling. Er is geen sprake van constant les "online". Wij noemen het "onderwijs op afstand". De leraar is
bereikbaar via telefoon, whatsapp of Teams. De leraar kan je ook uitnodigen voor een "online" les. Dat is dan via Teams op
je telefoon of laptop.

Heb je nieuw huiswerk nodig?
Als je nieuw huiswerk nodig hebt dan bespreekt de leraar die de les normaal verzorgt dat met jou. Hij legt dan nieuwe
spullen klaar in spreekt met je af wanneer je dat onder zijn begeleiding op mag komen halen.
5. Overblijven en de zitplaatsen in de aula en op het Plein. Catering gesloten vanaf 14 januari. Brood meenemen.
Als je overblijft op school dan gelden de volgende regels:
- Je gaat zitten op een aangewezen zitplaats in de aula of op het Plein
- Als je zit mag het mondkapje af
- Het is verboden om rond te lopen tijdens de pauze
- De catering is gesloten vanaf donderdag 14 januari; neem dus zelf brood mee

