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alle ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit leerjaar 1 t/m 4

Etten-Leur/Rucphen, 25 mei 202
-Beste ouder(s)/verzorger(s),
Dinsdag 19 mei 2020 heeft het kabinet besloten dat de schoolgebouwen in het voortgezet
onderwijs weer heropend worden en dat onze leerlingen, weliswaar gespreid, vanaf 2 juni 2020
weer onderwijs op school kunnen krijgen.
Velen hebben uitgekeken naar dit moment. Ook leraren en ondersteund personeel missen het
contact met de leerlingen en het is vertederend om leerlingen die niet altijd even gemotiveerd zijn
voor school, te horen vertellen hoe graag ze weer naar school willen.
Met dit besluit komt er enerzijds een eind aan een periode van 11 weken waarin de scholen
nagenoeg leeg waren en het onderwijs in een razend tempo veranderde in onderwijs op afstand.
Anderzijds gaan we niet terug naar het ‘normaal’ van voor 15 maart 2020.
Ook tussen leerlingen onderling moet anderhalve meter afstand gehouden worden. De afgelopen
weken hebben we gekeken hoe we het onderwijs, met anderhalve meter afstand, kunnen
organiseren in de lokalen. Dit betekent dat niet alle leerlingen tegelijkertijd op school kunnen
komen. In de meeste gevallen zal per dag ongeveer een kwart tot een derde van de leerlingen op
school onderwijs kunnen volgen. Het spreekt voor zich dat de inrichting en organisatie van de
anderhalvemeterschool een enorme uitdaging is. Dit betekent dat leerlingen maar beperkt op
school kunnen zijn. Er zal een combinatie zijn van onderwijs op school en online (op afstand).
Daarbij is er ook een grens aan wat we van het onderwijspersoneel kunt vragen.
Het kabinet heeft ook besloten dat, met de heropening van de scholen, alle leerlingen – weliswaar
gespreid en wellicht de een wat meer dan de ander – tot de zomervakantie ook fysiek onderwijs
moeten krijgen. Ondanks de goede ervaringen die we hebben opgedaan met het onderwijs op
afstand zullen we het snel met elkaar eens zijn dat leerlingen het nodig hebben elkaar te
ontmoeten; zeker in deze tijd. De kern van onderwijs is immers het contact tussen leraar en
leerling.
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Elke leerling wordt gevraagd om op de fiets naar school te komen en het OV te vermijden. Kan uw
zoon/dochter écht niet zonder gebruik te maken van het OV naar school komen dan verzoek ik u
een mail te sturen naar info@munnikenheidecollege.nl onder vermelding van vervoer. Vergeet
niet om daarbij uit te leggen waarom uw zoon/dochter niet naar school kan komen zonder gebruik
te maken van het OV.
Wat betekent dit concreet?
Leerjaar 1 en 2:
• in de week van 25-29 mei 2020 zullen de lessen nog online gegeven worden;
• in de week van 2 juni 2020 starten we met mentormomenten in kleine groepen;
• vanaf maandag 8 juni 2020 zal uw zoon/dochter minimaal één keer per week naar school
komen om naast de mentor les, een andere les te krijgen. Daarnaast blijven de online lessen
bestaan, uw zoon/dochter ziet deze lessen als afspraak in Magister;
• de toets week voor leerjaar 1 en 2 komt te vervallen.
Leerjaar 3:
• in de week van 25-29 mei 2020 zullen de lessen nog online gegeven worden;
• in de week van 2 juni 2020 starten we met mentormomenten in kleine groepen aangevuld met
praktijklessen, uw zoon/dochter ziet deze lessen als afspraak in Magister;
• vanaf maandag 8 juni 2020 zal uw zoon/dochter minimaal twee keer per week naar school
komen om praktijklessen te volgen en voorbereidingen te treffen voor de schoolexamens. Uw
zoon/dochter ziet deze les als afspraak in Magister.
• de schoolexamens vinden plaats van 22 juni 2020 tot en met 26 juni 2020;
• daarnaast blijven de online lessen bestaan.
Op dit moment zijn wij druk bezig om alles goed vorm te geven. U zult begrijpen dat bijvoorbeeld
docenten die op school een fysieke les geven, dat niet tegelijkertijd online kunnen doen. Roosters
en lessen zijn van 2 juni tot het einde van het schooljaar waarschijnlijk sterk wisselend. Komende
week ontvangt u van ons nadere informatie over de exacte invulling.
Daarnaast gelden de onderstaande RIVM-regels ook nog vanaf 2 juni 2020:
• volwassenen en leerlingen houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor
leerlingen onderling;
• meerdere keren per dag handen wassen (minimaal 20 seconden). In elk geval bij binnenkomst
in lokaal, voor en na een pauze en na toiletbezoek;
• geen handen schudden;
• niezen en hoesten in de ellenboog;
• niet aan het gezicht zitten.
Bij algemene klachten
• neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid of koorts boven 38°C moeten
leerlingen en personeelsleden thuis blijven.
• wanneer iemand in het huishouden 38°C of hoger en/of benauwdheidsklachten heeft moet uw
zoon/dochter thuis blijven. Dit geldt ook voor personeelsleden.
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•

een leerling of personeelslid mag weer naar school wanneer iedereen binnen het huishouden
24 uur geen klachten heeft.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter.

Met vriendelijke groet,

W. Scholtens,
directeur

