Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen
vmbo, praktijkonderwijs en locatie Sint-Michielsgestel

Schijndel, 26 mei 2020
Referentie: HDe.20200526.ASu

Betreft: onderwijs vmbo/PrO Elde College vanaf 2 juni 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Beste leerlingen,
Het kabinet heeft bepaald dat de middelbare scholen vanaf dinsdag 2 juni weer
onderwijs op locatie mogen verzorgen. Dat verheugt ons: we missen onze leerlingen.
We hebben de opening van onze schoolgebouwen zorgvuldig voorbereid. Daarbij hebben
we gekozen voor een ‘opschaalbaar’ model. Vanaf 2 juni evalueren we wekelijks en
breiden we uit waar mogelijk. Tevens gebruiken we de ervaringen in de periode 2 juni
tot de start van de zomervakantie om het onderwijs en de begeleiding bij de start van
het nieuwe schooljaar vorm te geven. Wij gaan ervan uit, dat ook na de zomervakantie
de richtlijnen van RIVM van kracht zijn.
Uitgangspunten
Voor het onderwijs in de sector VMBO/PrO en de locatie Sint-Michielsgestel gelden de
volgende uitgangspunten:
-

-

Op 2 juni starten we met een nieuw (blokken)lesrooster. Het rooster wordt
gepubliceerd via Its Learning en/of MS Teams .
Dit rooster bevat online lessen en lessen in het schoolgebouw.
We werken met een verkort rooster.
De lessen in het schoolgebouw zijn aaneengesloten, 3, 4 of 5 lessen na elkaar.
Voor enkele vakken staan alleen online lessen op het rooster. Voor de meeste
vakken gaat het om de combinatie online lessen – lessen in het gebouw.
Tijdens de online lessen verzorgen de docenten de instructie. Het streven is om
het kernprogramma van ieder vak voor de zomervakantie af te ronden.
Tijdens de lessen in de lokalen staat de verwerking van de leerstof centraal. De
leerlingen kunnen bijvoorbeeld vragen stellen, de docent legt extra uit en gaat
met de leerlingen in gesprek over de leerstof. Ook zullen praktijkvakken steeds
meer ingepland worden. Dit is afhankelijk van de opleiding.
We werken voor alle klassen met weekplanningen.
Er worden geen becijferde toetsen afgenomen in de onderbouw. Wel worden
diverse evaluatiemomenten ingepland, waardoor de leerling zicht houdt op het
leerproces en na kan gaan of hij de leerstof beheerst (zie hiervoor ook onze brief
van 19 mei 2020).

-

-

Op donderdagmiddag worden geen lessen ingeroosterd. De docenten houden dan
hun teamvergaderingen waar onder andere de wekelijkse evaluaties gepland
staan.
LO-lessen vinden vooralsnog plaats op de sportvelden. Omkleden kan alleen
thuis.

Afspraken
Veiligheid staat centraal, zowel voor onze leerlingen als voor onze medewerkers. Daarbij
is belangrijk:
-

-

Houd overal 1.5 meter afstand, zowel in als rond de schoolgebouwen
(bijvoorbeeld in de fietsenstalling).
Heb je lichte gezondheidsklachten, blijf dan thuis. De leerling kan thuis de online
lessen volgen en doorwerken conform planning.
Ben je ziek of is iemand uit het gezin ziek (koorts, benauwd), blijf dan thuis.
Deze afspraken gelden ook voor medewerkers. Dit kan tot meer lesuitval leiden.
Collega’s die preventief (i.v.m. lichte klachten) thuisblijven en sommige zieke
collega’s gaan hun onderwijs online verzorgen.
Afwezig melden verloopt via de bekende procedure.
Volg de hygiëne voorschriften (regelmatig handen wassen, hoesten in je elleboog,
gebruik papieren zakdoekjes).
Tijdens de eerste lesdagen na 2 juni zorgen wij voor meer instructies rondom
hygiëne in de school.

Leerlingen die zich niet aan de afspraken houden worden direct naar huis gestuurd. Dat
geldt ook voor leerlingen die veel hoesten of een zieke indruk maken. We nemen contact
op met de ouder(s)/verzorger(s).
Gebruik van de gebouwen
Om het mogelijk te maken dat we overal 1.5 meter afstand van elkaar kunnen houden,
is het volgende afgesproken:
-

-

Op verschillende plaatsen bij de schoolgebouwen zijn fietsenstallingen geplaatst.
De gebouwen zijn bereikbaar via diverse ingangen.
Iedere leerling krijgt een ingang en een fietsenstalling toegewezen. De leerling
mag alleen via deze ingang het gebouw betreden.
De kluisjes en de garderobe worden niet gebruikt. De leerling neemt jas en tas
mee naar het klaslokaal.
De leerlingen wisselen niet van lokaal (tenzij dit nodig is voor een specifiek vak).
De docenten verplaatsen wel. Op deze manier wordt het aantal verplaatsingen in
de gebouwen zeer beperkt.
Afhankelijk van de grootte van het lokaal zijn 8 tot 14 werkplekken voor
leerlingen beschikbaar. Alleen deze werkplekken worden gebruikt.
De leerling maakt bij de start van de lessen de werkplek schoon en doet dit ook
weer na de laatste les. De school zorgt voor schoonmaakmaterialen.
Mochten de lessen niet aaneengesloten geroosterd zijn, dan blijven de leerlingen
in het klaslokaal. Zij kunnen zelfstandig verder werken conform planning. Er is
toezicht in de gangen. Ook tijdens de pauzes blijven de leerlingen in de
klaslokalen.

Wij gaan ervan uit dat iedereen zich aan bovenstaande afspraken houdt en zorgdraagt
voor elkaars veiligheid. Op deze manier kunnen we schooljaar 2019-2020 op een goede
manier afsluiten.
Over de bevorderingsregeling bent u eerder schriftelijk geïnformeerd.
Heeft u vragen over bovenstaande, neem dan contact op met de teamleider van uw
zoon/dochter.
Met vriendelijke groet,

H.J.A. Deiman,
sectordirecteur vmbo/PrO

