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Vanwege de 1,5 meter maatregel werken wij voorlopig met halve lesgroepen. Dit betekent
dat jouw lesdagen iedere 2 (!) weken hetzelfde zijn.
Voor meer informatie van de rijksoverheid klik je hier.
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1. Compliment
Het is bijna onmogelijk om je steeds aan de 1,5 meter maatregel
te houden. Toch merken wij aan jullie, beste leerlingen, dat jullie
echt je best doen om je aan de corona regels te houden. Dat is
ook echt belangrijk voor je eigen gezondheid, maar ook die van
anderen op school, in je familie en bij je vrienden. Zorg er steeds
voor dat je een (schoon) mondkapje op hebt, dat je vaak je
handen wast of ontsmet en dat je afstand houdt.
En als je klachten hebt dan blijf je thuis.
Positieve test ? Meld dat svp altijd en zo snel mogelijk bij school. Hoe sneller wij het
weten, hoe beter wij kunnen reageren en misschien verdere besmettingen kunnen
voorkomen.

2. Het lesrooster
Vanwege de 1,5 meter maatregel werken wij voorlopig met halve lesgroepen. Dit betekent
dat jouw lesdagen iedere 2 (!) weken hetzelfde zijn. Kijk goed op Zermelo.
Vanwege de corona maatregelen kunnen wij nog steeds geen hele groepen op school
ontvangen. We werken noodgedwongen met halve lesgroepen. Omdat we met individuele
lesroosters werken in alle praktijkvakken voor de klassen 2, 3 en 4 is die groepssamenstelling
leidend bij het maken van ons “corona-rooster”. Verzoeken om van het lesrooster af te
wijken kunnen wij helaas niet honoreren.
Hetzelfde geldt voor de klassen 1. De halve groepen in de praktijk oriëntatielessen zijn
leidend bij het maken van het “corona-rooster”.
3. Afspraken VAPA (praktijkvakkenpakket voor klas 2, 3 en 4) in periode 3
Vanwege de corona omstandigheden heeft de school besloten om de leerlingen geen
nieuwe keuzes voor de praktijkvakken te laten maken. Redenen hiervoor zijn als volgt:
1. De leerlingen hebben nauwelijks de helft van het aanbod in periode 2 gehad.
2. Er is onvoldoende gelegenheid geweest om nieuwe keuzes van leerlingen voor te
bereiden.
3. Wegens corona zijn er minder stageadressen beschikbaar.
4. Het is erg ingewikkeld om een “corona-proof” rooster te bouwen.

Wat betekent dit voor de leerlingen van klas 2, 3 en 4 vanaf

donderdag 25 maart?

Ik zit in de 4e klas. Wanneer moet ik op school komen vanaf 29maart?
De lessen voor de klassen 4 op maandagmiddag en dinsdag wijzigen niet behalve voor 4B:
voor deze klas vervalt burgerschap op maandagmiddag, de gymles gaat naar les 5 & 6.
Het lesschema van de klassen 4 vanaf maandag 29 maart:
Klas

Maandagmiddag

Dinsdagochtend

Dinsdagmiddag

4A (dhr. Nabuurs)

Theorieles (les 5,6,7)

Vapa praktijk (les 1,2,3,4)

Gymles (les 5,6)

4B (dhr. Van Balveren)

Gymles (les 5,6)

Theorieles (les 1,2,3,4)

Vapa praktijk (les 5,6)

4C (dhr. Van Dijk)

Vapa praktijk (les 5,6,7)

Theorieles (les 1,2,3,4)

Gymles (les 5,6)

coaching (les 8)

Ik zit nu bij STAP. Wanneer mag ik naar de stage?
Als je nu in STAP zit ga je vanaf 25 maart naar de praktijklessen in ons vakkenpakket. Je gaat
nog niet op stage. Als er toch een geschikte stageplaats gevonden kan worden dan mag je
gedurende periode 3 op stage. Hiermee verkleinen we de kans dat je thuis komt te zitten
omdat er te weinig stageplekken zijn.
Ik zit in de derde klas en ik heb nog geen STAP gehad. Wat nu?
Dan word je in periode 3 ingedeeld bij STAP. Omdat STAP langer duurt dan een normale
lesmiddag krijg je één middag per week vrij. STAP start op 29 maart en 1 april.
En kan ik naar STAP als ik in de tweede klas zit?
Ja, heel soms kan dat. Als je er aan toe bent. Dat wordt dan apart met jou besproken.
Ik loop nu stage. Blijft dat zo?
Ja, normaal gesproken blijft dat zo.
Ik zit in 2C en had TAT lessen op ZuidWest. Gaan die lessen door?
Nee, die lessen gaan niet door. Je bent ingedeeld in onze praktijklessen op dinsdagmiddag
Ik zit in de tweede klas en heb nog geen EHBO gehad. Wat nu?
Als je geen EHBO hebt gehad in de tweede klas dan krijg je dat in periode 3 vanaf maandag
29 maart of dinsdag 30 maart.
Ik zit in de tweede klas en ik heb al EHBO gehad. Wat nu?
Dan word je ingedeeld in de praktijklessen.

Kunnen er nog wijzigingen zijn in mijn praktijklessen die ik nu heb?
Ja, dat kan. Kijk daarom goed in je lesrooster op Zermelo of op de zuil op het Plein.
Wijzigingen zijn ontstaan omdat je uit STAP of EHBO komt of er juist in gaat.

4. Nestkastje kopen voor het Goede Doel (de dierenambulance)?
Afgelopen week zijn leerlingen druk in de weer
geweest met het maken van nestkastjes voor
koolmeesjes, kuifmeesjes en de pimpelmees.
Wij willen deze nestkastjes verkopen voor het
goede doel dat door de school gekozen is.
Leerlingen kunnen een nestkastje ophalen of
bestellen voor € 7,50.
Je kan kiezen tussen naturel of gebeitst.
De helft van de opbrengst gaat naar het goede
doel.

5. Sport & Fun
Vanaf vrijdag 12 maart starten ook de lessen Sport &
Fun op vrijdagmiddag weer. Ook daar werken we met
halve lesgroepen. Als je vrijdagochtend les hebt, dan
heb je ’s middags ook Sport & Fun! Dus de ene week de
hele vrijdag les op school en de week daarna geen les
op vrijdag.

6. Weekplanning
Datum
12 maart
15 maart
16 maart
16 maart
22+23 maart
25 maart

Activiteit
Start Sport & Fun; let op: halve lesgroepen
Klas 4A ’s middags lesvrij
Klas 4B ’s morgens lesvrij; ’s middags les
Klas 4C ’s morgens lesvrij; ’s middags les
Studiedagen; geen lessen op school
Start periode 3 praktijkvakken (VAPA) zie ook deze Singeldingen

7. Laptops in schooljaar 21-22
Op dit moment zijn we de invoering van eigen laptops voor alle leerlingen aan het
voorbereiden. De komende maanden wordt u over deze ontwikkeling verder geïnformeerd.

