Aerdenhout, 12 januari 2021

Beste ouders/verzorgers

De zojuist gegeven persconferentie door het Kabinet heeft een behoorlijke impact voor de
organisatie van ons onderwijs. De lockdown wordt verlengd met ten minste drie weken, tot
maandag 8 februari 2021. Daarnaast komt er voor onze leerlingen op school een extra maatregel,
namelijk 1,5 meter afstand tussen leerlingen. Maatregelen die u ongetwijfeld net zo veel doen als
mij en waardoor we allemaal wederom moeten schakelen om er het beste van te maken. Hierbij
alvast een korte, maar urgente update.
De terugkomst van de 1,5 meter maatregel tussen jongeren
De maatregel die eerder door het Kabinet los is gelaten, namelijk 1,5 meter afstand tussen
leerlingen in plaats van enkel tussen leerlingen en volwassenen komt per direct terug.
Deze maatregel vergt veel van onze organisatie en het schoolgebouw:
• Lokalen zijn nu niet ingericht op 1,5 meter afstand tussen leerlingen en de 1,5 meter
afstandsmaatregel is op dit moment niet zichtbaar in het gebouw.
• Het huidige schoolexamenrooster is op dit moment niet uitvoerbaar met in achtneming
van de 1,5 meter afstand tussen leerlingen.
• Deze week hebben onze onderbouwleerlingen online les en onze bovenbouwleerlingen
hebben schoolexamens. We moeten nu op zeer korte termijn de schoolexamens
organiseren voor alle 3e en 4e jaars rekening houdend met de 1,5 meter regel.
• De lessen van onze vierdejaarsleerlingen die vanaf volgende week gewoon op school
worden gegeven moeten ook op deze manier georganiseerd worden. Dit vraagt veel meer
inzet van het personeel en zoals gezegd aanpassingen in het gebouw.
Morgen (woensdag 13 januari 2021)
• We hebben in ieder geval morgen, woensdag 13 januari, nodig om alle genoemde
aanpassingen door te voeren. Om deze reden vervallen de SE’s die morgen voor gepland
staan en deze worden opnieuw ingepland. De leerlingen uit de bovenbouw zijn morgen
dus vrij.
• Praktijklessen die tot op heden doorgingen, vervallen morgen ook.
• Digitale lessen van onze onderbouwleerlingen gaan gewoon door.
• Leerlingen die met reden vanuit school digitaal onderwijs volgen, kunnen dit gewoon
blijven doen.
U ontvangt morgen meer informatie over het vervolg.
Met vriendelijke groet,
Bas Boensma
Directeur

