Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen

IJmuiden, 6 november 2020

Betreft: update coronamaatregelen

Beste ouders/verzorgers, beste leerling,
Zoals u ongetwijfeld gehoord heeft in de persconferentie van dinsdag 3 november jl. verandert er
voor het onderwijs de komende periode weinig. Het onderwijs blijft zoveel mogelijk open voor alle
leerlingen. We blijven ons houden aan de hygiëneregels op school en de lessen worden zoveel
mogelijk op school en volgens rooster gegeven. Lukt dat niet, dan zorgen we ervoor dat er digitale
mogelijkheden zijn om de les te volgen.
Scenario’s waarmee de school rekening houdt
Als school willen we snel kunnen schakelen als er iets verandert om het onderwijs en de kwaliteit
daarvan voor onze leerlingen te continueren. Vandaar dat we drie scenario’s hebben ontwikkeld.
1.

Het eerste scenario is het scenario waar we op dit moment in zitten: leerlingen komen naar
school en houden geen afstand van elkaar, wel houden zij 1,5 meter afstand van
volwassenen.

2.

Het tweede scenario is het scenario waarbij (een groep) leerlingen ook afstand zal moeten
houden van elkaar.

3.

Het derde scenario is het scenario waarbij de school dicht moet en (een groep) leerlingen
voor kortere of langere tijd thuis digitaal onderwijs volgen.

Afgelopen week is de uitwerking van de drie scenario’s besproken met de personeelsgeleding van de
medezeggenschapsraad. Op 16 november worden de scenario’s besproken met de ouder- en
leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad. Mocht het zover komen dat de school (deels) dicht
moet, dan hebben we de plannen klaar en zullen we u tijdig informeren.
Aanwezigheid op school
In lijn met de maatregelen die de overheid eerder heeft afgekondigd, geldt:
•

Leerlingen zijn alleen op school voor lessen. Bij aankomst op school gaan ze direct naar het
lokaal en na afloop van de lessen gaan ze direct naar huis.

•

Medewerkers zijn alleen op school als dat noodzakelijk is.

•

Gesprekken met ouder(s) vinden zoveel mogelijk online plaats.
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Wanneer thuis blijven
Er zijn nog regelmatig vragen van ouders en leerlingen over de beslissing wanneer wel of niet thuis te
blijven. De eerder door ons opgestelde beslisboom kan u helpen bij deze beslissing. Naar aanleiding
van de laatste informatie van het RIVM is de beslisboom geactualiseerd en te vinden op de website.
Ontwikkelingen
Enkele aandachtspunten naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag jongstleden:
•

De zwembaden zijn gesloten. De zwemlessen voor sportklas-2, LO2 en BSM komen tot
nader bericht te vervallen. Overige sport- en gymlessen blijven doorgaan.

•

De maatregelen vragen ons minder reisbewegingen te maken. Alle geplande excursies
worden afgelast of verplaatst.

•

Het kabinet heeft dringend geadviseerd om niet noodzakelijke bijeenkomsten geen doorgang
te laten vinden. Gelet op dit advies heeft de schoolleiding besloten om geplande activiteiten
zoals deelname aan interscolaire sporttoernooien en het kerstgala af te gelasten.
Voor het jaarlijkse bioscoopbezoek zijn wij in overleg met de externe partners om te
onderzoeken of we deze kunnen verplaatsen.

•

In de jaarplanning staat in het voorjaar een buitenlandse werkweek gepland met de
voorexamenklassen. De schoolleiding heeft, vanwege de grote onzekerheid en de financiële
risico’s - besloten om dit schooljaar geen buitenlandse werkweek te organiseren. Voor de
voorexamenklassen zullen wij op zoek gaan naar alternatieve mogelijkheden binnen
Nederland. Zodra er meer bekend is ontvangt u hierover van de afdelingsleider meer
informatie.

Heeft u nog vragen over deze brief?
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Op onze website staan antwoorden op de meest
gestelde vragen en met wie u contact kunt opnemen.

Met vriendelijke groet,
M.J. Boelsma
rector

Bijlage: Corona-beslisboom
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