20 mei 2020, Aerdenhout

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,

Gisteravond heeft er wederom een persconferentie van het Kabinet plaatsgevonden, met dit
keer redelijk goed nieuws: we mogen weer lessen op school aan gaan bieden en wel vanaf
2 juni.
Wij zijn ontzettend blij met dit nieuws, omdat dit ons de mogelijkheid geeft om de leerlingen
weer op school te zien, leerlingen met elkaar en met docenten kunnen communiceren,
zonder dat dit online hoeft te gebeuren. De echte ontmoeting komt langzamerhand terug!
Eerder heb ik al aangegeven dat wij ons al een tijdje bezighouden met het voorbereiden op
een (gedeeltelijke) heropening van de school. Ook de leerlingenraad is hierbij betrokken.
Hieronder zal ik u meenemen in hoe het onderwijs er vanaf 2 juni uit zal zien op het MCA.
Onderwijs vanaf 2 juni
Onderwijs is voor het MCA veel meer dan enkel het overdragen van kennis. Het gaat zeker
ook om het contact met elkaar en het werken aan allerlei vaardigheden die nodig zijn in de
samenleving van nu. Ik ben erg blij dat ook de leerlingenraad bovenstaande zaken benoemt
in het advies voor heropening.
Vanaf 2 juni zullen wij er daarom voor zorgen dat er onderwijs op school aangeboden wordt
aan clusters. Aanvullend op de lesroosters onderzoeken wij naar de mogelijkheid van
toetsmomenten.
De volgende clusters kennen wij op school:
- Cluster 1 (groepen 1, 5 en 9)
- Cluster 2 (groepen 2, 6 en 10)
- Cluster 3 (groepen 3, 7 en 11)
- Cluster 4 (groepen 4, 8 en 12)
Wij zullen een rooster maken waarbij ieder cluster één dag op school daadwerkelijke lessen
volgt, waarbij iedere groep wordt verspreid over drie lokalen. De docent zal een instructie
geven in een lokaal, waarbij de leerlingen in de twee andere lokalen digitaal de les volgen –
hierbij is een andere docent aanwezig. De lesgevende docent zal na de instructie de andere
lokalen bezoeken en aanvullende instructie geven waar nodig. Wij hopen er op deze manier
voor te zorgen dat de leerlingen interactie kunnen hebben met andere klasgenoten en de
docent.
Pauzes zullen plaatsvinden in de lokalen en leerlingen gaan rechtstreeks naar hun lessen en
na de lessen rechtstreeks naar huis.
➢ Vanaf 2 juni zijn de lessen in de roosters verplicht voor alle leerlingen.
➢ Het uitgewerkte rooster en verdere afspraken ontvangt u volgende week.
Vervoer
Wellicht heeft u gehoord dat leerlingen zoveel als mogelijk per fiets – en niet het openbaar
vervoer) naar school moeten komen. Leerlingen die meer dan 8 kilometer van school wonen
en die niet kunnen zorgen voor eigen vervoer (bij voorkeur per fiets en anders door het
brengen met de auto door een ouder/verzorger) en wel meer dan 8 km van school wonen,

vragen wij om contact op te nemen via info@montessori-aerdenhout.nl. Het MCA zal in deze
gevallen samen met regionale openbaar vervoersinstellingen zoeken naar oplossingen.
Schoolexamenrooster (SE) leerjaar 3
In de bijlage treft u het SE-rooster van leerjaar 3 aan. De tijden ontbreken nog, omdat wij
daarin mogelijk nog moeten schuiven, zodat wij zoveel mogelijk lessen kunnen aanbieden
vanaf 2 juni. U ontvangt de tijden volgende week.
Overgangsnormen
U kunt volgende week duidelijkheid verwachten rondom onze overgangsnormen. De reden
dat dit nu nog niet gecommuniceerd is, heeft te maken met het feit dat wij vanuit Dunamare
Onderwijsgroep eind deze week richtlijnen ontvangen.
Veiligheidsmaatregelen
De komende tijd zullen wij natuurlijk de RIVM-richtlijnen nadrukkelijk blijven volgen bij het
uitvoeren van onderwijs op school.
Bij onze werkwijze met clusters zorgen wij ervoor dat wij maximaal 75 leerlingen tegelijkertijd
in ons gebouw aanwezig hebben. Dit zijn er minder dan als wij zouden kiezen voor ieder
leerjaar één dag in de week in school. Daarnaast zullen wij de school inrichten met
looproutes, desinfectiematerialen en andere.
Wij vragen alle leerlingen om zich te houden aan de 1,5 meter afstand tot elkaar en onze
medewerkers. Ook vragen wij hen om voorafgaand aan school niet in groepen samen te
komen en na de lessen ook zoveel als mogelijk individueel of met een vriend(in) op een
afstand van 1,5 meter van elkaar naar huis te gaan.
De veiligheid van ons allen kunnen wij enkel waarborgen als wij er allemaal een steentje aan
bijdragen. Wij rekenen op het verantwoordelijkheidsgevoel van onze leerlingen en vragen
ook aan alle ouders/verzorgers om de maatregelen goed met hun kind te bespreken.
Als leerlingen zich niet houden aan de RIVM-richtlijnen, dan zullen wij hierop actie
ondernemen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u ons het beste bereiken
via info@montessori-aerdenhout.nl

Met vriendelijke groet,
Bas Boensma
Directeur

