29 mei 2020, Aerdenhout

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,
Komende week zullen wij ons onderwijs zoals reeds aangekondigd gedeeltelijk weer op het
MCA kunnen uitvoeren. Wij zijn ontzettend blij dat wij de komende weken onze leerlingen
weer op school kunnen ontvangen en samen met hen weer fijne, mooie lessen kunnen
verzorgen.
In mijn brief van 20 mei heb ik al aangegeven dat wij te werk zullen gaan met de clusters als
uitgangspunt.
Rooster en spreiding over het gebouw
Inmiddels is het rooster gereed en besproken met het docententeam. Het rooster kunt u nu
ook zien in Magister voor uw zoon/dochter/pupil.
Leerlingen zijn hier mogelijk al eerder vandaag over geïnformeerd.
•

Per dag (dinsdag tot en met vrijdag) zal er een cluster volledig op school zijn. Iedere
groep wordt verdeeld over drie naastgelegen lokalen. In ieder lokaal is een
medewerker van de school aanwezig en in één van de drie lokalen per groep geeft
een docent daadwerkelijk les. Deze les wordt ter plekke gefilmd en door de leerlingen
in de andere twee lokalen via Microsoft teams gevolgd. Na de instructie heeft de
docent de mogelijkheid om de andere twee lokalen te bezoeken voor aanvullende
begeleiding.
Op maandagen zullen leerlingen met een extra vraag, ondersteuning of anders
aangegeven door de mentor, zorgcoördinator of teamleider, op school worden
verwacht.

•

Op de dagen dat er geen fysiek onderwijs wordt gevolgd op het MCA, zullen de
lessen conform rooster digitaal aangeboden blijven. Deze lessen worden verplicht
bijgewoond door de betreffende leerlingen. In het Magisterrooster zijn de onlinelessen als lokaal aangeduid met TL (=thuis leren).

•

Leerlingen zorgen ervoor dat zij hun laptop meenemen naar de lessen en dat deze is
opgeladen. Door de 1,5-meter afstandsinrichting is het niet altijd mogelijk om de
laptop in het lokaal op te laden.

Maatregelen rondom RIVM-richtlijnen.
• Het uitgangspunt blijft 1,5 meter afstand tot elkaar, handen wassen en thuisblijven bij
verkoudheidsklachten.
Wij gaan ervan uit dat iedere leerling en medewerker zich hieraan houdt en zien
hierop ook toe. Het gebouw biedt visuele hulpmiddelen ter ondersteuning van de
afstand tot elkaar.
Bij overtreding zal er geattendeerd worden, vervolgens gewaarschuwd. Als er
stelselmatige overtreding volgt, dan zal de leerling naar huis worden gestuurd.
•

Ieder leerjaar krijgt een eigen in- en uitgang om te gebruiken (en deze zijn
herkenbaar gemaakt op het plein en op de deuren) namelijk:

- Leerjaar 1 gebruikt de voordeur als in- en uitgang
Fietsen worden geplaatst op het voorplein
- Leerjaar 2 gebruikt de achterdeur (bij lokaal A) als in- en uitgang
Fietsen worden geplaatst op het achterterrein.
- Leerjaar 3 gebruikt de zijdeur (nooduitgang bij tekenen) als in- en uitgang
Fietsen worden geplaatst op het zijplein
De normale achteringang wordt enkel gebruikt door personeel.
•

Bij iedere in- en uitgang staat een zuil waar iedere leerling/docent zijn of haar handen
desinfecteert bij binnenkomst en vertrek.

•

Leerlingen gaan rechtstreeks na aankomst (het verzoek niet te vroeg te komen) naar
het betreffende lokaal. Na afloop van de lessen gaan leerlingen rechtstreeks naar
huis en zoveel mogelijk alleen en altijd op 1,5 meter afstand.
De leerlingen zijn verdeeld over de lokalen per leerjaar en hierin kan niet gewisseld
worden (zie bijlage). Deze informatie komt ook op de deuren van de lokalen te
hangen.

•

Pauzes worden in het leslokaal gehouden. Leerlingen nemen dus hun eten en
drinken mee naar het lokaal. Toiletgebruik gebeurt op aanwijzing van de docent en
met maximaal 1 leerling per klas. Kluisjes zijn niet in gebruik.

•

Docenten zullen zich verplaatsen door het gebouw tussen de lessen door, leerlingen
blijven in de aangegeven lokalen. Deze lokalen blijven constant geventileerd (ramen
zoveel mogelijk open en deuren zijn open).

•

Na afloop van een lesdag maakt iedere leerling zijn of haar tafel schoon met de
schoonmaakartikelen die in ieder lokaal aanwezig zijn.

Bespreken van bovenstaande informatie
Ik wil iedere ouder/verzorger oproepen om bovenstaande informatie goed te bespreken met
zijn/haar kind/pupil. Het is van het grootste belang dat wij alle richtlijnen en afspraken
naleven, zodat wij allen gezond blijven en elkaar toch weer kunnen ontmoeten op school. Wij
rekenen op ieders betrokkenheid en verantwoordelijkheid.
Overige
• Komende week ontvangt u informatie over de overgangsnormen en de diplomauitreiking.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het rooster, dan kunt u deze het beste stellen
aan de mentor van uw zoon/dochter/pupil. Heeft u vragen over de RIVM-richtlijnen, stelt u
deze dan aan onze administratie via info@montessori-aerdenhout.nl
De komende weken zal de informatievoorziening steeds meer komen vanuit de teamleiders,
zoals u van het MCA gewend bent.
Met vriendelijke groet,
Bas Boensma
Directeur

