Aerdenhout, 15 december 2020

Beste ouders/verzorgers,
Helaas moet ik u deze brief sturen, omdat het niet goed gaat met het Coronavirus. Het Kabinet
heeft gisteren besloten dat de scholen hun deuren weer moeten sluiten. Het moet mij van het
hart dat dit een scenario is waar wij allen toch van hadden gehoopt dat dit niet meer het geval
zou zijn. Toch zullen we weer moeten schakelen met z’n allen: leerlingen, ouders/verzorgers
en medewerkers van het MCA. We gaan er weer het beste van maken.
Middels deze brief wil ik u informeren over de afspraken die op het MCA zullen gelden vanaf
morgen (woensdag 16 december 2020) waarbij wij zoals altijd werken vanuit de richtlijnen
vanuit het Kabinet en het RIVM. Daarnaast is de feedback vanuit de medezeggenschapsraad
(medewerkers, ouders, leerlingen) en de Coronawerkgroep zo goed als mogelijk verwerkt.
Organisatie
• Er wordt lesgegeven conform rooster, we houden het reguliere rooster aan met lessen
van 30 minuten. Leerlingen uit de leerjaren 1 t/m 3 volgen digitaal alle lessen via
Microsoft Teams. Leerlingen uit leerjaar 4 volgen de lessen fysiek conform rooster op
het MCA, waarbij de eerder gecommuniceerde Coronarichtlijnen van kracht blijven.
• In de richtlijnen vanuit het Kabinet lezen wij een mogelijkheid om de praktijklessen voor
leerjaar 3 op school voortgang te laten vinden. De praktijklessen vinden wij erg
belangrijk voor onze leerlingen en het uitgangspunt is dus ook dat deze lessen op
school plaats blijven vinden. Dit geldt niet voor de LO-lessen, waarover geen
(eind)examen wordt afgelegd.
Blokuren: praktijkles (dans/drama tekenen) op school
Enkele uren: theorie van de praktijkles (dans/drama/tekenen) online via Teams.
Ik zal persoonlijk nogmaals checken of deze lessen inderdaad door kunnen gaan en
dus staan deze lessen voor leerjaar 3 onder voorbehoud in het rooster. Als deze
praktijklessen voor leerjaar 3 toch niet door kunnen gaan op school, dan wordt u
daarover nog geïnformeerd.
• De keuzewerktijduren (KWT) komen tijdens de lockdownperiode te vervallen.
• Voor de leerlingen van leerjaar 4 kan door de mentor worden bepaald of zij na de
lessen, die tot 14.00 uur ingeroosterd staan, nog aanvullend op school blijven om
achterstanden bij te werken.
Lesinvulling
• Van alle leerlingen (leerjaar 1 t/m 3) wordt verwacht dat zij volgens hun lesrooster
inloggen in Microsoft Teams. Hierbij wordt van de leerlingen verwacht dat zij hun
camera/geluid aan hebben staan en dat zij hun microfoon dempen tot de docent anders
aangeeft.
• Docenten registreren de absenten in Magister en iedere dag worden de
ouders/verzorgers van de absente leerlingen door de school gebeld als er geen
absentiereden bekend is. De leerplichtambtenaar zal zoals altijd betrokken worden bij
veelvuldig ongeoorloofd verzuim.
• Iedere les zal in zijn totaliteit 30 minuten bevatten. Ten minste een kwartier zal bestaan
uit actieve instructie/interactie met leerlingen. De overige tijd kan worden ingevuld voor
het verwerken van de leerstof. Opgegeven werk kan iedere dag na het laatste lesuur
(14.00 uur) door de leerling verder verwerkt worden. De docent is tijdens de gehele
lestijd (30 minuten per les) beschikbaar voor vragen.

•

Van leerlingen wordt verwacht dat zij dagelijks de Magister ELO en de Magister
berichtenservice checken. Daarnaast gaan wij ervan uit dat leerlingen conform de
studiewijzers het werk uitvoeren en na afloop van de sluitingsperiode het werk in
(zouden) kunnen leveren.

Voortgang, zorg en communicatie
• De schoolexamens (SE’s) voor leerjaar 3 en leerjaar 4 zullen gewoon doorgaan volgens
planning.
• De lessen van Frans voor leerjaar 1, 2 en 3 zullen in de lockdownperiode geen
doorgang vinden. De lessen Frans van leerjaar 4 zijn reeds overgenomen door Daphne
Hartman in verband met de afwezigheid van Gwendelien Rossigneux.
• Het schoolexamen (SE) van het vak Frans voor leerjaar 3 wordt verplaatst.
• Het zorgteam zal haar werkuren verdelen om leerlingen die extra zorg behoeven te
begeleiden op school. Hiertoe zal de mentor samen met de zorgcoördinator contact
onderhouden met desbetreffende ouders/verzorgers. Het e-mailadres van onze
zorgcoördinator, Daphne Hartman, is: d.hartman@montessori-aerdenhout.nl
• De mentor onderhoudt ten minste twee keer per week contact met zijn/haar leerlingen.
Eén keer tijdens het begeleidingsuur dat gepland staat en één keer los daarvan.
• De (geactualiseerde) studiewijzers zijn terug te vinden in de Magister ELO.
• Docenten en leerlingen communiceren naast Microsoft Teams via de berichtenservice
van Magister.
• Het Youtubekanaal van het MCA zal worden ingezet t.b.v. lesmateriaal dat niet in
Magister geplaatst kan worden. Het youtubekanaal vindt u hier:
https://www.youtube.com/channel/UCNHm80qwX_9w6ypKZzhMvPg
• Via Teams kan een docent ervoor kiezen om een (mondelinge) toets doorgang te laten
vinden.
• Iedere week heeft de mentor van de klas een uur beschikbaar waarop
ouders/verzorgers contact kunnen opnemen om vragen te stellen. De mentor zal hiertoe
een e-mail versturen met daarin het beschikbare uur en werkwijze vermeld.
• De teamleiders zijn beschikbaar voor inbellen op dinsdag en donderdag van 14.30 uur
tot 15.30 uur. Als u daarvan gebruik wilt maken, wilt u dit dan vooraf aangeven per email aan de teamleider.
Inge van Deudekom (onderbouw): i.vandeudekom@montessori-aerdenhout.nl
Laura Fischer (bovenbouw):
l.fischer@montessori-aerdenhout.nl
• Een lijst met e-mailadressen van alle collega’s volgt z.s.m. op de website.
• De school blijft tijdens de sluitingsperiode bereikbaar per telefoon via: 023-524 62 46
tussen 08.00 uur en 14.15 uur. Het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en
verzorgers is zoals gebruikelijk de mentor.
Daarnaast is de school in algemene zin te bereiken via info@montessori-aerdenhout.nl
• De communicatie vanuit de school als geheel zal bij wijzigingen van beleid en/of
veranderingen in sluitingsperiode plaatsvinden middels brief die per e-mail wordt
verstuurd.
Rest mij u ondanks deze moeilijke periode toch fijne feestdagen en een gezond mooi 2021 te
wensen.
Met vriendelijke groet,
Bas Boensma
Directeur

