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Gedeeltelijk naar school: situatie 1 tot 24 april
Met deze update geven we de situatie weer van na de
toetsweek, tot aan de meivakantie. De basis van waaruit we
werken blijft hetzelfde. Dus: de groep kwetsbare leerlingen op
de Bessemoerstraat, de examenleerlingen op school (per klas in
twee lokalen) en andere klassen met de halve groep één dag
per week naar school. Enkele zaken zijn aangepast op basis van
de ervaringen van de afgelopen drie weken.
Omdat we soms ook vragen krijgen over onze aanpak, wordt
daar nader op in gegaan. Verschillen tussen scholen, kunnen vaak verklaard worden door factoren als
het gebouw en de grootte van de lokalen.
Het doel van één dag halve klassen op school te laten komen, is onze zorg over het sociaal-emotioneel
welbevinden van onze leerlingen en niet zozeer de kwaliteit van onze lessen. Die zijn wellicht beter
geborgd door klassikale óf online- óf fysieke lessen. Maar leerlingen met leeftijdgenoten laten omgaan
en hen in het echt zien en spreken heeft veel meerwaarde.
Deze keer niet een uitputtende coronaspecial waarin alle maatregelen en situaties zijn omschreven,
maar focus op de veranderingen. In de vorige corona special is de samenvatting te lezen van alle
afspraken.

De wijzigingen die we wel doorvoeren zijn:
1.

Lesdagwissel
Met als ingangsdatum vrijdag 2 april, worden de dagen op school omgewisseld. De maandag
en dinsdag zijn nu voor klas 3, 4HA en 5A op school. De donderdag en vrijdag voor klas 1 en 2.
Hierdoor komen andere vakken fysiek aan bod. Dit komt in Magister te staan.

2. Indeling groep A en B
De indeling van groep A en B is zoals beloofd veranderd. Bij clusterklassen is nog beter
gekeken naar een goede verdeling en de onderbouwklassen zijn nu wel op alfabet verdeeld;
De indeling wordt meegestuurd met het Ouderbulletin en staat op Itslearning voor de
leerlingen.
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Ook deze keer verzoeken we leerlingen/ouders voor deze drie weken geen
wijzigingsverzoeken te doen, omdat dit organisatorisch niet haalbaar is als we ook de
absentiecontrole goed willen kunnen uitvoeren. Mentoren is voorafgaand aan publicatie
gevraagd te kijken naar situaties waarin een wissel nodig is in dringende gevallen van sociaal
emotioneel welbevinden.
3. Opvang bij lesuitval klas 1, 2 en 3
Omdat het aantal besmettingen weer stijgt, ontkomen we er niet aan dat medewerkers
uitvallen (testen of ziek thuis). Bij klas 1, 2 en 3 zullen we proberen de lessen op te vangen
(door KlasseStudent), zodat deze leerlingen niet in de ‘vrije ruimte’ verblijven, waar de 1,5
meter moeilijker is na te leven.
4. Organisatiedagen op 1 en 14 april (lesvrij mits …)
Donderdag 1 april en woensdag 14 april zijn organisatiedagen geworden en dus lesvrij voor
leerlingen. Dit om de werkdruk voor medewerkers en leerlingen te verlichten.
Uitzondering:
Al geplande activiteiten op deze dagen vinden wel doorgang! Bijvoorbeeld:
▪ 1 april:
toetsen voor 3A en 4A, ondersteuningslessen en PO wiskunde 4H*;
▪ 14 april: afsluitdag TW3 examenklassen en de ondersteuningslessen.
*

Nota bene: Wiskunde 4havo
Bepaalde leerlingen uit 4 havo worden op 1 april tussen 09:00-15:00 uur WEL op school
verwacht, i.v.m. het inhalen van een achterstand bij het schoolexamen PO Statistiek
van wiskunde A. Zij worden hier vandaag (26 maart) door hun wiskundedocenten via
Teams van op de hoogte gesteld. Tevens zal de afspraak op 1 april ook in hun Magister
staan.

Lesgeven aan gesplitste groep A en B
Naar aanleiding van vragen, hierbij nog een keer de gang van zaken bij gesplitste lessen (deels fysiek
en deels thuis):
• De helft van de klas die thuis is, werkt zelfstandig op basis van een van tevoren klaargezette
opdracht.
• Een docent kan ervoor kiezen ook de helft van de klas die thuiszit live online instructie te
geven. Dit bepaalt de docent zelf, want het is afhankelijk van het onderwerp en het vak of dit
kan.
• Wat er in de les gebeurt, wordt van te voren duidelijk gecommuniceerd door de docent in
Magister. Als de les online is aangekondigd, is de leerling verplicht online te komen;
• De docent doet in deze gesplitste lessen geen check-in, maar wel een check-out aan de hand
van een in te leveren opdracht rond 16.30 uur.
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Toetsen
Hieronder een aantal situaties die spelen rondom toetsen:
Inhalen gemiste toetsen van Toetsweek 3 (TW3)
We hopen dat leerlingen gezond zijn en dat het aantal leerlingen dat een toets mist minimaal zal zijn.
Toch kan het voorkomen dat een leerling één of meerdere toetsen mist. Hiervoor geldt:
− Inhaal toetsweek onderbouw op 2 en 12 april:
maximaal twee toetsen per dag om 14.30 en 15.30 uur. Leerlingen hebben wel les op deze
dagen. We zoeken maatwerk voor leerlingen die meer dan vier toetsen hebben gemist
(coördinatie door mentor).
− Inhalen toetsweek bovenbouw op 2 en 6 april (en reservedagen 8 en 12 april). Afhankelijk van
de aantallen inhalers en de lokaalbezetting worden ook lessen ingepland op deze dag.
Mogelijkheid voor toetsen na de toetsweek
Na de toetsweek zijn we met halve klassen op school. Docenten die willen toetsen in deze drie weken,
kunnen dit op verschillende manieren doen:
− Met halve klassen en verschillende versies;
− In een pilot met online toetsen met de hele klas;
− Andere vormen van (formatieve of summatieve) toetsen.
Het is dus niet mogelijk een klas in zijn geheel op school te laten komen voor het afnemen van een
toets. We bekijken wat de mogelijkheden voor (online) toetsen zijn na de meivakantie.
Inhaaltoetsen uit periode 1
Er zijn nog (individuele) leerlingen die toetsen moeten inhalen uit periode 1. Dit kan ingepland worden
op de standaard inhaalmoment op maandag en donderdag. Leerlingen kunnen gevraagd worden
speciaal hiervoor op school te komen (maar als het kan, graag inplannen op de dag dat al op school
zijn). Dit gaat in vanaf 8 april op maandag en donderdag vanaf 15.30 uur in lokaal 219.
De tijden zijn zo gepland, dat kinderen vanaf huis kunnen komen voor een inhaaltoets.
Hersteltoetsen in de week van 19 april
Op basis van de opgave voor de ondersteuningslessen kan een hersteltoetsen gemaakt worden, die
een minder gemaakte toets uit periode 1 vervangt. Het hoogste cijfer telt, waarbij we er wel van uit
gaan dat met de extra inspanning van de ondersteuningslessen, het laatste cijfer het hoogste zal zijn.
De toetsen zijn in de week van 19 april en duren 45 minuten voor onderbouw. De toetsen worden
afgenomen tijdens de ondersteuningsles. Indien een leerling geoorloofd afwezig is bij
ondersteuningslessen (bijvoorbeeld door corona) dan mag hij/zij wel een hersteltoets doen.
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Evaluatie verzuimbeleid
Afgelopen donderdag is er weer een bijeenkomst geweest ter evaluatie van het verzuimbeleid en de
opvolging van het verzuim. In het begin van dit schooljaar werkte de ingezette koers goed. Met de
lessen op afstand, merken we dat door de grotere aantallen meldingen de opvolging onder druk staat.
Daarom is het volgende afgesproken:
• De afspraak dat docenten naar ouders mailen wanneer een leerling het huiswerk is vergeten,
te laat was of absent was vervalt. Wel blijven we dit in Magister registreren. En vragen we u als
ouders/verzorgers dit met ons in de gaten te houden. Daar waar dit nodig is, heeft de
leerlingcoördinator contact met mentor en ouders.
•

De afspraak dat leerlingen hun camera aan hebben aan het begin van de les, en anders als
absent genoteerd worden, blijft wel gehandhaafd. Dit om zicht te hebben op het aangehaakt
zijn van leerlingen. Daar waar ruis is (tijdelijk uitvallen van wifi, bijvoorbeeld), is dit ter
beoordeling van de docent.

Samenvatting in weekoverzicht:
week datum

lesactiviteit

bijzonderheid

13

do 01-04
vr 02-04

Organisatiedag
Klas 1, 2 – groep A & examenklassen + kw lln

lesvrij, tenzij uitzondering
Inhaaldag TW3 ob + bb

14

ma 05-04
di 06-04
wo 07-04
do 08-04
vr 09-04

Tweede paasdag (vrij)
Klas 3, 4, 5 – groep B & examenklassen + kw lln
Examenklassen + kw lln
Klas 1, 2 – groep A & examenklassen + kw lln
Klas 1, 2 – groep B & examenklassen + kw lln

Inhaaldag TW3 bb
Herexamen schoolexamen
Reserve: inhaaldag TW3 bb

ma 12-04
di 13-04
wo 14-04

Klas 3, 4, 5 – groep B & examenklassen + kw lln
Klas 3, 4, 5 – groep A & examenklassen + kw lln
Organisatiedag

do 15-04
vr 16-04

Klas 1, 2 – groep B & examenklassen + kw lln
Klas 1, 2 – groep A & examenklassen + kw lln

ma 19-04
di 20-04
wo 21-04
do 22-04
vr 23-04

Klas 3, 4, 5 – groep A & examenklassen + kw lln
Klas 3, 4, 5 – groep B & examenklassen + kw lln
Examenklassen + kw lln
Klas 1, 2 – groep A & examenklassen + kw lln
Klas 1, 2 – groep B & examenklassen + kw lln

Cijferlijst examenkand.

Meivakantie

Za 24 april tot ma 10 mei
HW vrij op ma 10 mei

15

16

17
19
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Inhaaldag TW3 ob
lesvrij, tenzij uitzondering
Afsluitingsdag TW3 bb
15-23/04 Examentrainingen
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