Update 30 | Vanaf 1 maart alle leerlingen 1x per week naar school
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Tijdens de persconferentie van dinsdagavond 23 februari is bekend gemaakt dat de
middelbare scholen vanaf 1 maart weer meer leerlingen mogen ontvangen. Vanaf die
datum (maar uiterlijk vanaf 8 maart) moeten alle leerlingen minimaal één keer* per week
naar school komen. Dat klinkt misschien allemaal gemakkelijk, maar dat is het zeker
niet. Ook moeten we ons realiseren dat deze boodschap met gemengde gevoelens is
ontvangen: waar de een blij is weer (vaker) naar school te mogen en leerlingen & collega’s te ontmoeten, maakt de ander zich grote zorgen.
Het is dan ook belangrijk dat leerlingen en medewerkers altijd afstand van elkaar blijven houden (dat blijft misschien wel de lastigste maatregel), de hygiënemaatregelen in acht nemen en
mondkapjes dragen tijdens verplaatsingen. Ook moeten we (nog steeds) gespreide school- en
pauzetijden hanteren. Hoewel we blij zijn dat we alle leerlingen weer minimaal één keer per
week op school mogen ontvangen, levert dit dus meteen de vraag op hoe dit goed geregeld
kan worden. Over die vraag zullen onze directeuren en het College van Bestuur zich vanaf morgenvroeg (24 februari) buigen. Uiteraard hebben onze scholen al over verschillende
scenario’s nagedacht (zoals ook in De Limburger te lezen is), maar de exacte aanpak kunnen
we pas bepalen nadat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de VO-raad de nieuwe protocollen beschikbaar hebben gesteld. Naar verwachting zal dit uiterlijk
donderdag 25 februari gebeuren. Houd voor de aanpak van de eigen school de komende
dagen de berichtgeving in de gaten. Toevoeging 2 maart: inmiddels zijn ook onze veelgestelde
vragen bijgewerkt.

*Maatwerk: streven naar het hoogst haalbare

De VO-raad had al eerder gecommuniceerd dat alle leerlingen één keer per week naar
school zouden moeten. Daarbij werd duidelijk benadrukt dat dit niet de verwachting mocht
wekken dat het hier meteen om een hele dag zou gaan: “De oproep om leerlingen minimaal
één keer per week naar school te laten komen, betekent niet dat leerlingen dan een volledig
rooster moeten draaien. Het is aan de scholen zelf om te bepalen wat er mogelijk is. Het
belangrijkste is dat leerlingen en leraren elkaar weer ontmoeten, bijvoorbeeld door tijdens
mentorlessen in gesprek te gaan.” Verder volgen leerlingen dus nog altijd afstandsonderwijs.
Hoewel we allemaal streven naar een maximale aanwezigheid op school, kan het aantal lesuren dat een leerling daadwerkelijk op school per locatie gaan verschillen. Leerlingen die al
les op school krijgen voorrang, maar ook hun lesroosters moeten misschien (behoorlijk) aangepast worden. Dat heeft onder meer te maken met de beschikbaarheid van lesruimten. Ook
moeten we rekening houden met bijvoorbeeld zieken en collega’s uit bepaalde risicogroepen.
Hoe dan ook blijven we natuurlijk denken in oplossingen. We gaan nu dus per school en in
samenspraak met de MR’en op zoek naar de beste balans tussen afstandsonderwijs en onderwijs op school. Daarbij staan zowel de kwaliteit van het onderwijs alsook de gezondheid
voorop. We hopen dan ook op uw begrip voor de beslissingen die er worden genomen.
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Afstandsonderwijs

Doordat er op zoek moet worden gegaan naar een nieuwe balans, is de kans groot dat roosters gaan wijzigen. We mogen volgens het Servicedocument van OCW (indien nodig) de tijd
tot 8 maart benutten om deze nieuwe lesroosters op te stellen. Houd hiervoor de berichtgeving
van de eigen school goed in de gaten.

Overige activiteiten

Uiteraard blijven we ondanks de lessen op school zoveel mogelijk thuiswerken. Uit het Servicedocument van OCW blijkt daarnaast (logischerwijs) dat overige activiteiten nog steeds niet
kunnen plaatsvinden. Onder andere oudergesprekken en kennismakingsactiviteiten dienen
dus online plaats te vinden.
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