Aan ouders/verzorgers en leerlingen
van de voorexamenklassen

IJmuiden, 15 december 2020

Betreft: Harde lockdown

Beste ouders/verzorgers, beste leerling,
Het kabinet heeft gisteravond een harde lockdown aangekondigd om verdere verspreiding van het
coronavirus in te dammen. Dat betekent dat de school tot en met 17 januari voor bijna alle leerlingen
gesloten is. Voor onderwijs aan eindexamenkandidaten blijven de scholen open. Dit geldt ook voor
onderwijs in de praktijkgerichte vakken op het vmbo. De termijn van de lockdown kan door het
kabinet nog verlengd worden. Hierover zal het kabinet op 12 januari een besluit nemen.
Het dashboard Coronavirus van de regio Kennemerland laat zien dat er sprake is van een sterke
toename van het aantal besmettingen. Voor onze school zien de cijfers er gelukkig rooskleuriger uit
waar het gaat om het aantal besmette leerlingen en medewerkers. Wij zien echter wel een duidelijke
toename in het aantal leerlingen dat in thuisquarantaine moet blijven als gevolg van contacten in de
privésfeer.
Gezien de omstandigheden hebben wij begrip voor dit kabinetsbesluit en prijzen wij ons gelukkig dat
het kabinet uitzonderingen maakt zodat fysiek onderwijs voor bepaalde doelgroepen mogelijk is.
De voorgenomen maatregelen voor het Vellesan College zijn gebaseerd op het kabinetsbesluit van de
volledige lockdown van 16 december tot en met 17 januari en zijn in lijn met de handreikingen vanuit
de VO-raad en de Dunamare Onderwijsgroep.
Wat betekent dit voor de leerlingen?
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Roostertijden
Tijdens de lockdown is er, door de combinatie van fysiek en online lessen, sprake van een
hybridevorm van onderwijs. Leerlingen in de eindexamenklassen volgen hun onderwijs op school,
leerlingen in 3 vmbo volgen de praktijkgerichte vakken op school en de andere lessen online, de
overige klassen volgen hun lessen volledig online. Om dit mogelijk te maken is besloten om te gaan
werken met uniform rooster met lestijden van 40 minuten.
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Lessen op 16 en 17 december
Alle klassen, met uitzondering van de eindexamenklassen, volgen online de lessen zoals aangegeven
in Magister.

Activiteiten 18 december
Alle geplande (kerst)activiteiten komen te vervallen. Leerlingen zijn vrij.

Maandag 4 januari
In de jaarplanning is deze dag gereserveerd voor een studiedag voor alle medewerkers. Deze dag zal
o.a. worden gebruikt als voorbereidingsdag op de online lessen vanaf dinsdag 5 januari. Leerlingen
zijn vrij.
Vanaf dinsdag 5 januari
Alle klassen, met uitzondering van de eindexamenklassen, volgen online de lessen zoals aangegeven
in Magister. Er geldt vanaf 5 januari een aangepast rooster; kijk dus tijdig in Magister.
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Toetsen en (school)examen
De voorexamenklassen volgen, behoudens de praktijkgerichte beroepsvakken op het vmbo, de
lessen online. Op dit moment is er onvoldoende zicht op de duur van de online lessen.
De schoolexamens (SE1) zullen daarom worden verplaatst naar 11 t/m 18 februari 2021.
De geplande tussentijdse schoolexamens in december en januari kunnen binnen de huidige
maatregelen op school worden afgenomen. Voor de inhoud van de schoolexamens verwijzen wij u
naar het PTA.
Zorgen
We begrijpen dat deze lockdown veel invloed heeft op de leerlingen. We zullen hier als school zo
goed mogelijk op inspelen, niet alleen door het verzorgen van zo goed mogelijk (afstands)onderwijs,
maar ook door bereikbaar te zijn voor leerlingen en ouders met vragen en zorgen. We vragen van
leerlingen, ouders en al onze medewerkers om zich hier maximaal voor in te zetten. Opnieuw onze
dank hiervoor.
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: Onderwijs op afstand
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