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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Wij zijn blij te kunnen melden dat de deuren van de school weer iets verder opengaan. Afgelopen dinsdag was de
persconferentie, waarin werd aangegeven dat ondanks de risico’s er toch weer wat meer ruimte komt voor met
name jongeren. De VO-scholen gaan naast de examenleerlingen ook de leerlingen uit de overige leerjaren
ontvangen, als is dat nog maar beperkt tot een dag per week. De 1,5 meter afstand is van toepassing, evenals
het gebruik van mondkapjes tijdens verplaatsen, niet tijdens zitten. In gangen en verkeersruimtes is de 1,5 meter
afstand niet altijd haalbaar en mag er beperkt van afgeweken worden. Links/rechts looproutes zijn van
toepassing.
Binnen de Pierson is uitgebreid gesproken over de mogelijkheden en zijn doorberekeningen gedaan voor deze
nieuwe situatie. Het aantal groepen en de ruimte in het gebouw zijn bepalend voor wat scholen kunnen doen. In
onze afwegingen is ook rekening gehouden met het feit dat we mogelijk over een langdurige periode praten,
wellicht zelfs tot de zomervakantie. En dat het belangrijk is om de vorderingen van leerlingen goed in beeld te
krijgen met het oog op bevordering en determinatie. Maar ook om te weten wat straks nodig is in het kader van
het Nationaal Programma Onderwijs. Zoals u wellicht via de media heeft vernomen heeft de overheid extra
middelen beschikbaar gesteld om gedurende een langere periode scholen te ondersteunen bij eventuele
vertragingen in het leren van leerlingen.
Wat zijn de keuzes en waarom zijn deze gemaakt?
1.

De examenleerlingen hebben op dit moment nog les op school gespreid over 2 lokalen. De 1,5 meter
afstand is daarbij in de meeste lokalen niet altijd haalbaar. Met de nieuwe maatregelen wordt dat wel de
opdracht. We gaan dus over naar een zogenaamd omklaprooster waarbij steeds 1/3 van de leerlingen
op school les heeft en de andere leerlingen uit de groep thuis de livestream van de les volgen. Dit doen
we volgens een ABC-schema, waardoor de leerlingen telkens 1 dag op school en 2 dagen online hun
lessen volgen. Het rooster en de roostertijden blijven gelijk aan nu. De eindexamenleerlingen pauzeren
buiten en als de weersomstandigheden dat niet toestaan in de aula. In de aula gebruiken ze de daarvoor
aangegeven zitplaatsen. Ook de PTA-toetsen op m.n. de donderdagmiddag en de ondersteuningslessen
blijven ongewijzigd. De definitieve groepsindeling en rooster van dagen wordt in de komende week via
de afdelingsleider of de roostermaker met de leerlingen gecommuniceerd.

2.

De overige leerlingen gaan niet over naar een omklaprooster. In de periode van hybride onderwijs voor
de zomervakantie van 2020 hebben we een onderzoek gedaan onder leerlingen en medewerkers. De
ervaringen met het hybride onderwijs waren overduidelijk minder positief dan met lessen volledig online.
Bij online lessen hoeven docenten niet de aandacht over de klas en online aanwezige leerlingen te
verdelen waardoor de les veel interactiever is en leerlingen meer actief betrokken de les volgen. We
vervolgen de lessen dus online volgens het huidige rooster maar slechts gedurende 4 dagen. Alle
leerlingen worden op een dag per week met maximaal 2 x 6 volledige klassen uit een leerjaar op school
ontvangen voor 2 toetsen en voor ontmoetingstijd. Ontmoetingstijd m.n. gericht op de sociaal-emotionele
ontwikkeling en de groepsprocessen. Bij de invulling daarvan kan de mentor, de vakdocent of de
leerlingbegeleider een rol spelen. De dag op school betekent voor de betreffende klassen dat zij die dag
geen online lessen volgen. Zij hebben als klas hun toetsen en contacttijd in een groot lokaal, en hebben
daar ook hun pauze als het regent en ze niet naar buiten kunnen. Om lesuitval te spreiden, wisselen de
dagen in het rooster. Voor alle leerlingen is er de mogelijkheid van een digitale steunles op
dinsdagmiddag en individuele hulp door de vakdocent op afspraak.

3.

De kwetsbare leerlingen worden dagelijks op school opgevangen zoals thans het geval is. Zij zullen
aanhaken bij hun klas op de dag dat er toetsen en contacttijd zijn.

Omdat de toetsen ook voorbereidingstijd vragen van leerlingen, willen we de gewijzigde werkwijze niet op 1 maart
maar een week later, op 8 maart laten ingaan! Dit geeft de school ook de ruimte om toetsen en het gebouw voor
te bereiden op de nieuwe werkwijze.
Wij verheugen ons op het weerzien met de leerlingen! Binnenkort ontvangen al onze leerlingen vanuit de Pierson
een brief en een extra kaartje met daarop de tekst: Wij missen je! Dat kaartje met rebus kunnen zij doorsturen. Ik
hoop dat veel opa’s, oma’s, vrienden, buren en ook docenten met een kaartje verrast gaan worden!
Met vriendelijke groet,

mw. A.M. van Bommel
rector/bestuurder

