Aan de ouders/verzorgers en de
leerlingen in de bovenbouw havo/vwo

Hulst, 5 maart 2021

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Op het moment dat de school weer open is gegaan voor meer leerlingen vonden wij het als
schoolleiding zeer belangrijk dat leerlingen weer dagelijks op school zouden komen. Juist voor de
dagelijkse regelmaat, de onderlinge sociale binding tussen leerlingen en zeker ook het bieden van
continuïteit in het leerproces.
Wat blijkt uit de prille eerste ervaringen in 4 havo, 4 en 5 vwo? De wens om lessen te kunnen streamen
zodat de subgroep op school en de subgroep thuis samen verder komen, verhoudt zich slecht met een
schema wat dagdelen volgt. Groep C in de ochtend en groep D in de middag met een wissel in de
lunchpauze, zorgt ervoor dat lessen vlak voor en na de lunchpauze niet gestreamd kunnen worden.
Ook blijkt er soms te weinig reistijd beschikbaar te zijn voor leerlingen. Voeg hier nog bij dat het ’s
middags maken van een toets als je in de ochtendgroep op school zit, een leerling soms dwingt om
tussentijds langere tijd op school te blijven.
Het bovenstaande heeft ons gebracht tot het wijzigen van het schema voor de leerlingen in 4 havo, 4
en 5 vwo per 8 maart. Met ingang van maandag 8 maart gaan deze klassen per dag naar school, volgens
het schema CDCDC en in de daaropvolgende week geldt het schema DCDCD enz. Dit betekent wel dat
wij de leerlingen nadrukkelijk vragen om de bekende regels op het vlak van social distance te
respecteren op het moment dat er nu bijvoorbeeld in pauzes meer leerlingen op school verblijven.
Op deze wijze hebben we ons oor te luister gelegd bij de leerlingen en het docententeam en hopen
we op een positieve impuls voor het samen vorm geven aan het onderwijs.
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