Hulst, 18 januari 2021

Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s),
Vorige week is tijdens de persconferentie meegedeeld dat de middelbare scholen voorlopig
tot 9 februari 2021 gesloten zijn. Gelukkig mogen we de examenkandidaten en de leerlingen
die praktijkvakken volgen ontvangen. De leerlingen uit het voorexamenjaar kunnen op school
hun schoolexamens komen maken. Verder kunnen de leerlingen die bekend zijn bij het
ondersteuningsteam conform hun persoonlijk gemaakte afspraken op school aan de slag.
De komende weken houden we vast aan de eerder genomen maatregelen en aan de
gemaakte afspraken. Verderop in deze brief benoemen we deze nogmaals.
Daarnaast hebben we met z’n allen de opdracht om de anderhalvemeterregel zoveel als
mogelijk te respecteren. Dat vraagt ontzettend veel, van alle partijen, maar vooral van de
jongeren.
De komende weken zien er als volgt uit:
1. Onderbouw
 De leerlingen blijven hun lessen conform het lesrooster online volgen;
 De docenten onderzoeken de mogelijkheden om (eventueel op alternatieve wijze) te

toetsen en bespreken dit met hun leerlingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een
werkstuk;
 Per afdeling volgt een aparte brief waarin specifieke zaken worden toegelicht.
2. Bovenbouw – voorexamenklassen (3 vmbo, 4 havo, 4 en 5 vwo)
 De leerlingen blijven hun lessen conform het lesrooster of hun persoonlijke rooster

(basis -en kaderberoepsgerichte leerweg) volgen;
 De leerlingen van de basis -en kaderberoepsgerichte leerweg volgen hun






praktijkvakken op school;
Daar waar nodig wordt het PTA (Programma voor Toetsing en afsluiting) aangepast,
na instemming van de MR;
De leerlingen worden voor het maken van hun schoolexamen op school verwacht;
De docenten onderzoeken de mogelijkheden om (eventueel op alternatieve wijze) te
toetsen en bespreken dit met hun leerlingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een
werkstuk;
Per afdeling volgt een aparte brief waarin specifieke zaken worden toegelicht.

3. Bovenbouw – examenklassen (4 vmbo, 5 havo, 6 vwo)
 De leerlingen blijven hun lessen conform het lesrooster of hun persoonlijke rooster

(basis -en kaderberoepsgerichte leerweg) op school volgen;

 De leerlingen van de basis -en kaderberoepsgerichte leerweg volgen hun









praktijkvakken op school. Samen met de vakgroepen wordt nagegaan op welke
manier de lessen hun doorgang kunnen vinden in de anderhalvemetersetting.
Mogelijk zorgt dat voor een aanpassing van het lesprogramma;
Voor de lessen LO geldt hetzelfde;
Daar waar nodig wordt het PTA (Programma voor Toetsing en afsluiting) aangepast,
na instemming van de MR;
De leerlingen worden voor het maken van hun schoolexamens op school verwacht;
De docenten onderzoeken de mogelijkheden om (eventueel op alternatieve wijze) te
toetsen en bespreken dit met hun leerlingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een
werkstuk;
Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe examenjaarplanning;
Per afdeling volgt een aparte brief waarin specifieke zaken worden toegelicht.

Van leerlingen die de school bezoeken voor lessen en/of toetsen wordt het volgende
verwacht:
 Je respecteert ten allen tijde de anderhalvemeterregel t.o.v. alle mensen (ook








medeleerlingen) op school;
Verplaatsen = mondkapje op, zitten = mondkapje af;
Je bent maximaal 15 minuten voor aanvang van de les of de toets op het
schoolterrein;
Je komt het schoolterrein op, parkeert je fiets en gaat direct naar het leslokaal waar
de 1ste les start of naar het toetslokaal;
Je gaat in het klaslokaal direct zitten op je plek;
Pauzes en tussenuren: je brengt ze door binnen in de aula, zittend op minimaal 1,5
meter van elkaar;
Alle lokalen en de aula zijn qua stoelen zo ingericht dat afstand houden maximaal
wordt benut;
Zodra het laatste lesuur klaar is, verlaat je zo spoedig mogelijk het schoolterrein en
ga je rechtstreeks naar huis.

Tot slot een aantal praktische punten:
 Graag vragen we u om de telefoonnummers in Magister te controleren en daar waar
nodig aan te passen, zodat we u en de leerlingen goed kunnen bereiken;
 Verder hechten we er belang aan nogmaals te melden dat mails aan leerlingen niet
langer in de Magistermailbox, maar wel in de Outlookmailbox terecht komen. Dat is al
zo sinds het begin van het nieuwe schooljaar. We herhalen het vandaag omdat we
het jammer zouden vinden mocht er een stuk informatie gemist worden.
We begrijpen dat er opnieuw veel van onze leerlingen en onze collega’s gevraagd
wordt. We zijn samen verantwoordelijk voor het goed passen op elkaars gezondheid.
Hou vol en help elkaar veilig en gezond te blijven! Samen kunnen we dit!
Met vriendelijke groet,
mede namens de teamleiders,
Peter Winters
rector
Lies Meesen-Deburchgraeve
directeur

