Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen

IJmuiden, 8 oktober 2021

Betreft: buitenschoolse activiteiten

Beste ouders/leerlingen,
De nieuwe corona-regels, alle ontwikkelingen daaromheen en de onbekende duur van de
maatregelen, zorgt ervoor dat wij opnieuw hebben nagedacht hoe wij als school omgaan met
buitenschoolse activiteiten. Het gaat hier dan zowel om activiteiten die onderdeel uitmaken van
het onderwijsprogramma, zoals excursies naar musea of theaters, buitenlessen en activiteiten
op het gebied van sport, kunst en cultuur als activiteiten die geen deel uitmaken van het
onderwijsprogramma. Hierbij valt te denken aan bowlen, paintballen, klassenuitjes, een
weekendtrip naar Berlijn of Parijs met de taaldocenten of een gezellige, door de leerlingen en
docent georganiseerde, high tea.
Omdat bij deze activiteiten vaak gebruikt wordt gemaakt van locaties buiten school zoals
musea, theaters, horecalocaties en dergelijke, moeten wij ons aan de voor die locatie geldende
maatregelen houden. De bowling is bijvoorbeeld verplicht om naar een QR-code of een
negatieve test te vragen, een schouwburg niet of niet in iedere situatie.
De grote hoeveelheid regels en maatregelen, die ook nog eens per locatie verschillen, maakt
ieder besluit hierin lastig. Ook omdat het niet te voorzien is hoelang en in welke vorm deze regels
en maatregelen blijven gelden.
Wij willen (en mogen) geen leerlingen uitsluiten van een activiteit omdat ze bijvoorbeeld geen
bewijs van immuniteit hebben. De locaties waar deze activiteiten plaats vinden moeten dat
volgens de door de overheid gestelde regels wél. Zij moeten bijvoorbeeld naar een bewijs van
immuniteit of onlangs afgenomen testbewijs vragen. Als dan blijkt dat een leerling dat niet heeft
of daar geen informatie over wil (of kan) geven, voldoet hij of zij niet aan de toegangsregels van
die locatie en mag dan niet meedoen aan die activiteit.
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De schoolleiding zal daarom ten aanzien van activiteiten besluiten moeten nemen.
•

Dit kan betekenen dat we activiteiten annuleren of een alternatieve activiteit organiseren
die wél binnen de regels te doen is.

•

Als het een activiteit is die géén onderdeel is van het onderwijsprogramma, en er geen
alternatieve activiteit mogelijk is, kan de betreffende leerling niet met de anderen
meegaan en meedoen aan deze activiteit.

•

Voor activiteiten die wél deel uitmaken van het onderwijsprogramma, zoals werkweken in
het komende voorjaar of excursies naar educatieve locaties, gelden andere maatregelen.
Als leerlingen niet aan de door de te bezoeken locatie(s) gestelde eisen en maatregelen
kunnen voldoen, zullen we een alternatief programma op school organiseren waardoor
deze leerlingen toch aan de onderwijsdoelstellingen van deze activiteit kunnen voldoen.

We willen als schoolleiding benadrukken dat we extra activiteiten naast het reguliere onderwijs
érg belangrijk vinden en zo veel mogelijk die dingen willen organiseren waar álle leerlingen aan
mee kunnen doen. Het zijn activiteiten die leerlingen verrijken of hun talenten meer tot hun recht
laten komen. Door geldende regels en maatregelen lukt dat helaas niet op de wijze die u van ons
gewend bent en wij zijn genoodzaakt hier op een andere manier mee om te gaan. We willen
echter helder en duidelijk daarover zijn, vandaar deze uitleg en toelichting. Heeft u vragen of wilt
u meer informatie, dan kunt u altijd terecht bij de leerjaarcoördinator van uw zoon/dochter of bij
de schoolleiding.

Wij hopen dat u begrip heeft voor dit besluit.
Met vriendelijke groet,

M.J. Boelsma
rector

Briniostraat 16 ∙ 1971 HM IJmuiden ∙ 0255 519 001 ∙ info@vellesancollege.nl ∙ www.vellesancollege.nl

