Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen

IJmuiden, 30 april 2021

Betreft: Perspectief: plannen ter verlichting

Beste ouders/verzorgers, beste leerlingen,
De coronapandemie houdt lang aan en dat is pittig voor ieder die onderwijs geeft en krijgt. In de
afgelopen maanden zijn wij daarom blijven zoeken naar mogelijkheden die verlichting kunnen bieden.
Zo zijn we met meerdere partijen binnen de gemeente Velsen in overleg geweest voor het vinden van
externe lesruimte. Helaas hebben wij moeten vaststellen dat in de nabijheid van de school deze
externe ruimte niet voorhanden is. De conclusie is dan ook dat de huidige opzet het maximaal
haalbare is onder de geldende overheidsrestricties.
De meivakantie staat voor de deur; deze start op zaterdag 1 mei en duurt tot en met zondag 16 mei
aanstaande. Tijdens de meivakantie volgt een groot deel van de eindexamenleerlingen een of
meerdere examentrainingen. Voor de leerlingen van het beroepsgericht vmbo zullen deze trainingen
direct na de vakantie starten.
Vanaf 17 mei starten de landelijke eindexamens en kunnen we, voor het afnemen hiervan, voor een
belangrijk deel gebruikmaken van de verschillende sportaccommodaties.
Door het wegvallen van de lessen aan de eindexamenklassen komen er extra leslokalen beschikbaar
voor de niet-eindexamenklassen. Hierdoor is het mogelijk om vanaf 17 mei iedere klas om de dag
fysiek les aan te bieden op school. In de bijlage treft u een overzicht aan met de aangepaste
groepsaanduidingen.
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Fysieke en online lessen
Aangezien de leerlingen niet iedere dag fysiek les op school kunnen krijgen betekent dit dat het
hybride onderwijs voortgezet zal moeten worden. We doen dit, zoals op 2 maart is aangeven, volgens
de huidige opzet (zie onderstaande afspraken).
•

De klassen zijn verdeeld in twee lesgroepen. Hierdoor kunnen we realiseren dat er in het
leslokaal minimaal 1,5 meter afstand blijft tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en
de docent. De indeling zal gelden tot aan de zomervakantie, en is gemaakt op alfabetische
volgorde van achternaam, en is niet wijzigbaar.

•

Leerlingen zullen per lesgroep onderwijs gaan volgen op school.

•

In de bijlage treft u een overzicht aan van de groepsindeling en de aanwezigheid op school.
Het rooster staat in Magister. Hierdoor zal duidelijk zijn op welk moment uw zoon/dochter de
les op school of THUIS volgt.

•

De leerlingen die niet op school (kunnen) zijn volgen de lessen die dag op afstand. Docenten
hebben daarbij de mogelijkheid om via Teams de informatie vanaf het beeldscherm te delen
of een livestream open te stellen. Leerlingen die thuis de les volgen dienen de microfoon op
mute te zetten.

•

De leerlingen volgen de lessen volgens het rooster in Magister. Doordat de dag waarop de
leerlingen fysiek onderwijs krijgen rouleert, zullen alle vakken aan bod komen.

•

De startmomenten van de verschillende klassen zijn zoveel mogelijk gespreid om
piekmomenten bij de ingang van de school en op het schoolplein te beperken.

•

Leerlingen zijn steeds een volledige lesdag op school. Tussen iedere les is een korte pauze
van 5 minuten die de leerlingen in het lokaal doorbrengen, dit om onnodig contact met nietklasgenoten te vermijden. Voor de grotere pauzes geldt dat deze wordt doorgebracht in de
daarvoor aangewezen ruimtes.

•

Lessen Lichamelijke Opvoeding / sportklas / dansklas worden uitsluitend buiten gegeven.
De kleedkamers kunnen binnen de geldende maatregelen hiervoor open gesteld worden.

Hoe gaan we om met de bevordering op het Vellesan College?
Onder de huidige omstandigheden hebben alle scholen hun onderwijsprogramma, en de fysieke
onderwijstijd moeten aanpassen. Daarom heeft de overheid ook dit jaar besloten met aangepaste
regels te komen om te kunnen bepalen of eindexamenkandidaten zijn geslaagd of niet.
We hebben als school ook oog voor het feit dat alle leerlingen in deze spannende coronatijd onder
bijzondere omstandigheden moeten presteren. Voor de niet eindexamenklassen is het aan de school
zelf om te bepalen hoe we omgaan met de bevordering naar een volgend schooljaar.
In overleg met de medezeggenschapsraad hebben we besloten om de bevorderingsnormen aan te
passen (zie bijlage) door de bespreekruimte te vergroten. Het doel is om leerlingen recht te doen door
zorgvuldig af te wegen in welk leerjaar (en op welk niveau) een leerling volgend schooljaar het meest
kansrijk is, passend bij zijn/haar mogelijkheden. De bespreking tijdens de overgangsvergadering
gebeurt met de wetenschap dat er zeker remediërende activiteiten zijn in het volgende schooljaar.
Herkansingsregeling schoolexamens 2020-2021
De verwachting is dat ook de laatste maanden de leerlingen om de dag op school kunnen komen
voor fysiek onderwijs. De gedeeltelijke aanwezigheid op school in de periode waarin de leerling zich
moet voorbereiden op het schoolexamen kan leiden tot nadelige effecten voor de betreffende
leerlingen.
Voor de leerlingen in de voorexamenklassen (3 vmbo/mavo, 4 havo en 4/5 vwo) hebben we daarom,
eveneens na overleg met de medezeggenschapsraad, besloten de herkansingsregeling voor de
schoolexamens te verruimen. Concreet betekent dit het volgende:
•

Een leerling in het voorexamenjaar kan gebruik maken van de mogelijkheid zich voor een
extra herkansing in te schrijven.

•

De extra herkansing geldt voor alle schoolexamens die in het huidige schooljaar in de
(toets)periode 1 en 2 schriftelijk zijn/worden afgenomen.

•

De herkansingen mogen worden ingezet voor schoolexamens die in verschillende
(toets)periodes van eenzelfde vak zijn afgenomen.

Op basis van de huidige geldende richtlijnen van de overheid zijn bovenstaande maatregelen
uitgewerkt. Het kan zijn dat er bij een volgende persconferentie zaken veranderen waardoor onze
opzet voor het naar school laten komen van leerlingen gewijzigd moet worden. Indien dit zo is dan
stellen wij u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
We kijken er naar uit om onze leerlingen weer meer in de school te mogen ontvangen.

Ondersteuning door het zorgteam
We willen alle ouders en leerlingen graag laten weten dat jullie in deze moeilijke tijd contact kunnen
opnemen met de medewerkers van het zorgteam van het Vellesan College.
Valt de lockdown en het hybride onderwijs jou ook zo zwaar? Je bent niet alleen! Bij het zorgteam
kun je, net als bij je mentor, terecht als je het gevoel hebt de regie over jezelf en school even kwijt te
zijn. Kan je hulp gebruiken of heb je ons nodig, aarzel dan niet om contact op te nemen. Je kunt ons
dus bereiken op het volgende e-mailadres; zorgteam@vellesancollege.nl
We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op en kijken dan samen hoe we jou het beste kunnen
ondersteunen!
Wij blijven ons uiterste best doen om het onderwijsproces de komende maanden in deze nog steeds
bijzondere omstandigheden te laten doorgaan. Zoals we eerder al hebben aangegeven, vergt dat veel
van leerlingen, onderwijsondersteunend personeel, docenten en schoolleiding, 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
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