Aerdenhout, 13 januari 2021

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Gisteravond heb ik naar aanleiding van de persconferentie van het Kabinet een update gegeven
met betrekking tot het werk dat verricht moet worden op het MCA om 1,5 meter afstand te
kunnen waarborgen. We merken dat we in deze periode soms minder ruimte kunnen bieden voor
het individu of voor overleg zoals het MCA wel gewend is te doen, helaas is het op dit moment
even niet anders.
Middels deze brief informeer ik u over het vervolg van onze aanpak.
Gedragsverwachtingen in het gebouw
Op het MCA geldt vanaf morgen (donderdag 13 januari 2021) dat wij de volgende afspraken
voeren in en om het schoolgebouw:
• De voorkant van het gebouw wordt gebruikt als ingang en de achterkant van het gebouw
als uitgang.
• Vóór binnenkomst in het gebouw zet iedereen een mond-neuskap op en draagt hij/zij deze
op de juiste manier. Tijdens de les als de leerlingen op een stoel zitten of als je eet of drinkt
mag de mond-neuskap af.
• Bij binnenkomst desinfecteert iedereen zijn/haar handen bij de desinfectiepalen die bij de
deuren staan. Daarnaast probeert iedereen zoveel mogelijk gedurende de dag de handen
te blijven desinfecteren.
• In het gebouw wordt middels pijlen op de vloer een looproute aangegeven.
• Op het schoolterrein, zowel binnen als buiten, behouden alle leerlingen en medewerkers
1,5 meter afstand van elkaar.
• Tijdens de pauze blijf je zitten in het lokaal of je gaat naar buiten. Pauzeren op andere
plekken in het schoolgebouw is niet toegestaan. Ook tijdens pauzes, zowel binnen als
buiten, wordt 1,5 meter afstand gehouden tot elkaar.
Op bovenstaande gedragsverwachtingen wordt strikt toegezien door de school. Wij vertrouwen
erop dat iedereen de verantwoordelijkheid neemt om zich te houden aan de verwachtingen.
Toch zullen wij leerlingen die afspraken niet naleven naar huis sturen en ouders/verzorgers hierover
informeren. De gezondheid van eenieder staat voor ons bovenaan.
Schoolexamens (SE’s)
Hoe vervelend ons besluit van gisteravond ook is geweest om de schoolexamens van vandaag uit te
stellen, hebben we hierdoor wel de ruimte gekregen om een zo’n veilig mogelijke omgeving te
creëren waarin de schoolexamens weer plaats kunnen vinden.
• De schoolexamens gaan vanaf morgen weer gewoon door. In de bijlage (SE-rooster en
verdeling leerlingen over lokalen) bij deze brief vindt u een aangepast rooster, waarmee wij
zorgen voor spreiding van leerlingen in ons schoolgebouw tijdens de schoolexamens.
• De schoolexamens die vandaag niet door zijn gegaan, zijn verplaatst naar aanstaande
maandag 18 januari 2021.
• In de bijlage (SE-rooster en verdeling leerlingen over lokalen) bij deze brief treft u de
verdeling van leerlingen over de klaslokalen tijdens de schoolexamens aan.

Onderwijs (op afstand)
Naast een goede gezondheid voor iedereen is goed onderwijs bieden voor het MCA erg belangrijk.
Wij willen onze lessen aan alle leerlingen dan ook zo goed mogelijk voortzetten en zullen dat op de
volgende manier doen.
• De leerlingen uit de leerjaren 1 t/m 3 blijven online lessen volgen conform rooster, totdat
het Kabinet anders besluit. De praktijklessen van leerjaar 3 zullen tijdens de verlengde
lockdownperiode helaas enkel nog online doorgaan.
• De lessen van de examenleerlingen (leerjaar 4) zullen na de schoolexamens, vanaf dinsdag
19 januari 2021 daarom gewoon weer op school plaatsvinden.
a) De leerlingen zullen worden verdeeld over twee klaslokalen die zoveel mogelijk naast
elkaar liggen, in de bijlage (verdeling leerlingen over lokalen tijdens lessen) bij deze brief
vindt u de verdeling van de leerlingen over de lokalen voor de lessen.
b) De docent die lesgeeft zal 15 minuten instructie geven en erna de instructie nogmaals
geven aan de naastgelegen groep.
c) Op het moment dat er geen instructie wordt gegeven, werken de leerlingen aan
verwerkingsopdrachten.
d) In ieder lokaal is er altijd een docent of surveillant aanwezig.
e) De praktijklessen van leerjaar 4 gaan tot nader bericht helaas niet door.
Vanaf 19 januari 2021 zal er een nieuw rooster van kracht zijn dat in Magister te vinden zal zijn. Na
de lockdownperiode of over enkele weken wordt het rooster nogmaals aangepast.
Wij beseffen dat bovenstaande veel doet met onze leerlingen. Ook onze medewerkers hebben
elke dag in behoorlijke mate last van het vele schakelen en het ‘anders werken’. Wij doen er alles
aan om samen met onze leerlingen te zorgen voor een goede voortgang en toch ook, een zoveel
als mogelijk, plezierige tijd op het MCA.

Met vriendelijke groet,
Bas Boensma
Directeur

