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Update Corona: heropening van de Capellenborg

Beste leerlingen, ouders en verzorger(s),
Opening voortgezet onderwijs
Op dinsdag 2 juni gaan alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland, weliswaar gespreid, open
voor alle leerlingen. Hier zijn wij natuurlijk enorm blij mee en dit zien we als een uitdaging om volgens de
nieuwe richtlijnen het onderwijs te organiseren.
Doordat er tussen leerlingen onderling, personeel onderling en tussen leerlingen en personeel onderling
1,5m afstand gehouden dient te worden zal er dagelijks ongeveer 1/3 van de leerlingen aanwezig zijn. Als
school mogen wij zelf de inhoud van het onderwijs bepalen, waarin het advies is om ons te richten op de
kern van alle vakken. De VO-raad heeft een protocol opgesteld waarin alle richtlijnen en adviezen staan
beschreven om de scholen op een verantwoorde manier te kunnen openen. Uiteraard volgen wij deze
richtlijnen bij de heropening van onze school. In deze brief volgt een eerste uitleg van de 1,5m school.
1,5m school en praktische invulling
Vanwege het feit dat we 1,5m afstand moeten houden, kunnen we niet met alle leerlingen tegelijk de
school in. De klassen worden verdeeld in groepen van maximaal 10 leerlingen: groep A en B en soms is
ook er ook een groep C, dit is afhankelijk van de groepsgrootte van de klas. Dit betekent dat uw
zoon/dochter dus niet alle dagen op school zal zijn. Op deze manier kunnen we de 1,5m tijdens het
werken waarborgen en daarmee ook de veiligheid van iedereen die zich in de school bevindt. De
indelingen van de verschillende groepen zullen uiterlijk volgende week vrijdag bekend worden gemaakt.
Tevens zullen we dan ook alle regels met jullie delen en alvast een beeld geven hoe we in de school met
elkaar zullen gaan werken (ingangen, handen wassen, vast lokaal, één richtingsverkeer in school, etc.).
Het normale rooster in Somtoday zal worden aangehouden. Dit betekent dat wanneer de groep waarin de
leerling is ingedeeld de hele dag naar school komt en de lessen in het rooster volgt. Waar het kan in een
vast lokaal. Bij het eerste moment in school zullen de verschillende docenten eerst stil staan bij de
ervaringen die we hebben opgedaan tijdens de periode van de sluiting van de school.
Praktische vakken en pauzes
Vakken die niet in een normaal lokaal gegeven worden blijven in het desbetreffende vaklokaal staan.
Sportlessen zullen dus bijvoorbeeld gegeven worden op het sportveld ook op afstand van elkaar, zoals dat
nu ook al mag bij de verschillende sportverenigingen. Wanneer je sport hebt staan in het rooster van jouw
dag dan zal je sportieve kleding de gehele dag aan hebben. Omkleden is geen optie, de sportdocenten
houden rekening met de intensiteit van de sportles. Pauzes zullen ook in je vaste groep en in het vaste
lokaal plaatsvinden om minimaal ‘’verkeer’’ van personen in de school te kunnen waarborgen zoals dit
staat beschreven in het protocol van de VO-raad. Je mag natuurlijk wel naar het toilet.

Extra ondersteuning
Leerlingen die voorheen extra begeleiding kregen via mevrouw Spijkerman of mevrouw Lugtenberg
kunnen ook nu weer extra ondersteuning krijgen, dit zal wel pas plaatsvinden nadat het rooster van de dag
is afgelopen. Afspraken zullen door de begeleidsters worden ingepland.
Vervoer
Gelukkig zijn wij een kleine school en zullen er weinig knelpunten ontstaan in de publieke ruimte. Voor het
vervoer zijn wel landelijke richtlijnen gesteld waar elke school, leerlingen en ouders rekening mee hebben
te houden:
•

•

•

Leerlingen woonachtig binnen een straal van 8 kilometer van de school wordt uitdrukkelijk
verzocht om geen gebruik te maken van het OV en zoveel mogelijk op de fiets te komen dan wel
zich te laten brengen en halen door een ouder/verzorger. Ouders/verzorgers mogen de school in
principe niet betreden.
Leerlingen woonachtig buiten een straal van 8 kilometer van de school worden tevens
opgeroepen om zoveel mogelijk van de fiets of het halen/brengen door een ouder/verzorger
gebruik te maken. De organisatie van het vervoer voor leerlingen die verder dan 8 kilometer van
school wonen én geen gebruik kunnen maken van de fiets of het halen en brengen door een
ouder/verzorger wordt nader uitgewerkt. Scholen inventariseren vooruitlopend op deze uitwerking
al voor welke leerlingen dit van toepassing is en op welke dagen zij naar school gaan.
Daar waar het voor leerlingen woonachtig binnen een straal van 8 kilometer niet mogelijk is om
zonder gebruik te maken van het OV op school te komen, is een maatwerkaanpak noodzakelijk.
Hierbij is, als uiterste consequentie, het gebruik van OV – buiten de spits – niet uitgesloten.

Voor vragen over het vervoer naar school kunt u terecht bij: n.spijkerman@ooz.nl.
Afsluiting van het schooljaar
Eind juni zullen we tevens aandacht besteden aan waar we nu staan met onze leerlingen in het
leerproces. Hiervoor zullen we een periode van toetsen gaan inplannen en vervallen de reguliere lessen.
Vanuit de VO-raad is hierover ook een advies gegeven om zorgvuldig in kaart te brengen wat de
leeropbrengsten aan het einde van dit schooljaar zijn. Dit zal tevens nuttige informatie opleveren voor de
verschillende vakken voor volgend schooljaar.
Tot slot
We kijken er naar uit om weer leerlingen te mogen ontvangen in school. Daarnaast vragen we ook veel
van elkaar over hoe we veilig met elkaar om willen gaan. Een schooldag zal er de komende weken echt
anders uit gaan zien en dit zal ook niet altijd perfect verlopen. Wanneer we met elkaar zorgen voor elkaar
en naar elkaar blijven luisteren heb ik er alle vertrouwen in dat wij naar een mooi afsluiting kunnen gaan
toewerken van dit bijzondere schooljaar.
Met vriendelijke groet,
Capellenborg
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