Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen

IJmuiden, 15 mei 2020

Betreft: Update maatregelen coronavirus

Beste ouders/verzorgers, beste leerlingen,
In de persconferentie van 6 mei jl. heeft premier Rutte aangekondigd dat de scholen in het
voortgezet onderwijs – onder voorwaarden - vanaf 2 juni weer opengaan. Het definitieve besluit
hierover valt later deze maand, uiterlijk 20 mei. Wij willen u nu reeds informeren over wat een
opening van onze school voor de leerlingen en ouders betekent.
Hoe gaat ons onderwijs eruitzien?
De voorbereidingen voor de heropening zijn al voor de meivakantie gestart. Vorige week is het
voorlopige protocol voor het opstarten van de VO-scholen gepubliceerd. In dit protocol staan de
voorschriften op het gebied van veiligheid en hygiëne die voor de VO-scholen van toepassing
zijn. Met deze voorschriften in de hand hebben we ons uitgewerkte scenario getoetst. Op een
enkel punt heeft dit geleid tot een aanpassing.
Het uitgangspunt is dat we alle leerlingen voor zoveel mogelijk vakken op school willen zien. We
hebben gekozen om de onderbouwklassen te splitsen in twee groepen. Een deel van de klas
volgt de les op school, de andere helft volgt de les in Teams (eventueel middels een livestream).
Het deel dat op school is wisselt dagelijks met het deel dat thuis les volgt. Op deze manier komt
iedereen met regelmaat op school. De onderbouw volgt de lessen in leslokalen die zijn ingericht
op basis van de anderhalve meter richtlijn.
Voor de voorexamenklassen streven we ernaar om de clustergroepen in stand te houden. We
zetten voor de bovenbouw de grotere ruimtes in. Leerlingen blijven zo veel als mogelijk in hun
eigen lokaal en zullen op verschillende tijden naar school komen.
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Deze week zijn alle lokalen ingericht voor anderhalve meter lessen. Op basis van de capaciteit
van de verschillende lokalen en ruimtes wordt een aangepast rooster gemaakt. Komende week
worden de gemarkeerde looproutes aangebracht, een soort eenrichtingsverkeer door de school.
We zullen hierbij ook gaan werken met verschillende in- en uitgangen. Middels onderstaande link
is te zien hoe de school vanaf 2 juni eruit komt te zien:
De anderhalvemeter school vanaf 2 juni
Wij laten u na de persconferentie van 20 mei zo snel mogelijk weten wat dit, binnen het protocol
van de overheid, allemaal betekent voor het exacte lesprogramma van uw kind.
Wie is er welkom op school als de school opengaat?
Het uitgangspunt van het kabinet is dat bij de opening van de scholen alle leerlingen de
gelegenheid krijgen om naar school te komen. Wij kunnen ons voorstellen dat het openen van de
school tot vragen en/of zorgen bij ouders en leerlingen kan leiden. Wij voelen ons
verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van leerlingen en medewerkers.
Wij vragen u, uw zoon of dochter thuis te houden bij één van de volgende klachten:
•

Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn)

•

Hoesten

•

Klachten aan luchtwegen

•

Verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts (boven 38 graden Celsius)

Ook vragen we u de school zo snel mogelijk in te lichten wanneer er sprake is van besmetting
van uw zoon, dochter of de directe omgeving. Als één van de gezinsleden koorts of benauwdheid
heeft, dan blijft ieder gezinslid thuis. Wij willen u vragen om ons dagelijks tussen 8:00 en 8:30 uur
telefonisch te informeren wanneer uw kind, vanwege eerdere genoemde redenen, geen
onderwijs kan volgen. Leerlingen uit risicogroepen waarvoor het volgen van onderwijs op school,
bijvoorbeeld uit medisch oogpunt, niet mogelijk is, worden gevraagd om per mail contact op te
nemen met de afdelingsleider.
Welke veiligheidsmaatregelen nemen we op school?
We volgen bij het openen van de school de richtlijnen van het RIVM (anderhalve meter afstand
houden van elkaar, regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven bij
ziekteverschijnselen).
Op basis van het protocol voor het voortgezet onderwijs zijn er op school vaste looproutes,
hygiëne- middelen bij de entree van de school en lokalen. Daarnaast zullen er voor leerlingen en
medewerkers aanvullende regels gelden. Wij vragen middels posters in de school extra aandacht
voor de geldende maatregelen en regels.

Leervorderingen
In onze brief van 24 april hebben we aangegeven dat over de periode van afstandsonderwijs
docenten een oordeel geven middels een onvoldoende (O), voldoende (V) of goed (G). In
Magister zijn de oordelen over de voortgang en de ingeleverde opdrachten voor de maand april
zichtbaar.

Bevordering naar schooljaar 2020-2021
In onze eerdere informatie (2 en 24 april) hebben wij aangegeven dat het uitgangspunt voor het
besluit voor de overgang naar volgend schooljaar wordt gebaseerd op een zorgvuldig
beargumenteerde inschatting. Komende maandag, 18 mei 2020, zal het aangepaste reglement
worden besproken in het overleg met de medezeggenschapsraad. De verwachting is dat wij voor
de Hemelvaart het aangepaste reglement kunnen publiceren.

Examenuitslag
Deze week zijn de eindexamenleerlingen gestart met de laatste schoolexamens. De verwachting
is dat alle schoolexamenonderdelen eind mei zijn afgerond. Begin juni zijn de SE-cijfers bekend
en weten veel eindexamenkandidaten ook al of ze een diploma zullen gaan krijgen of nog een
herkansing (RV-toets) moeten gaan doen. Als je weet dat je al klaar bent, is dat natuurlijk heel
plezierig. MAAR zoals wij afgelopen weken alle eindexamenkandidaten hebben geïnformeerd:
houdt het Vellesan College zich aan de landelijke afspraak om op 4 juni een officiële
feestelijke uitslagdag te houden.

Wij begrijpen dat afstandsonderwijs nu, maar ook de opstart van de school over een aantal
weken, veel vraagt van leerlingen, onderwijsondersteunend personeel, docenten en directie,
maar zeker ook van u als ouder(s)/verzorger(s). Wij willen u nogmaals danken voor uw begrip en
flexibiliteit in deze complexe tijden.

Met vriendelijke groet,

M.J. Boelsma
rector

