Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen van het Elde College

Schijndel, 15 mei 2020
Referentie: TMi.20200515.ASu

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Beste leerlingen,
Het kabinet heeft het voornemen om de middelbare scholen per 2 juni 2020 weer
gedeeltelijk open te stellen. Of dit daadwerkelijk mogelijk is, hangt af van de ervaringen
in de komende weken na de opening van de basisscholen en de verdere versoepeling
van de maatregelen.
Het Elde College bereidt zich voor op een beperkte opening van de schoolgebouwen.
Exacte informatie over planning en roosters ontvangt u uiterlijk 25 mei. We gaan uit van
een opschaalbaar model dat we wekelijks evalueren en zo nodig bijstellen. Tevens
houden we er rekening mee, dat ook na de zomervakantie de situatie niet als vanouds
zal zijn.
De uitgangspunten zijn:
-

-

-

-

-

De richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Dat betekent dat we in en rond de
gebouwen 1.5 meter onderlinge afstand moeten realiseren. Daarnaast dient
iedereen zorg te dragen voor goede hygiëne.
Iedere leerling en iedere medewerker die lichte klachten heeft, blijft thuis en
meldt zich preventief afwezig. Constateren we tijdens lesdagen dat een leerling
hoest of anderszins een zieke indruk maakt, dan zullen we deze leerling
verzoeken om naar huis te gaan. Ouder(s)/verzorger(s) worden geïnformeerd.
De instructie vindt ook na 2 juni grotendeels digitaal plaats door middel van
onderwijs op afstand via Its Learning – Microsoft Teams. Dit gebeurt volgens een
vooraf vastgesteld rooster.
Vanaf 2 juni komen alle leerlingen naar school, maar niet allemaal tegelijk of
even vaak.
Voor ieder leerjaar en ieder vak is er een programma gebaseerd op de
leerdoelen.
In een klaslokaal kunnen 8 tot 15 leerlingen plaatsnemen (afhankelijk van de
grootte van het lokaal). We gebruiken diverse ingangen en geven looprichtingen
aan. Veiligheid staat voorop.
De contactlessen op school hebben de volgende doelen:
o Verwerking van de leerstof: de docent geeft nadere uitleg, beantwoordt
vragen, gaat na of de leerlingen de leerstof begrepen hebben.
o Structuur aanbrengen: een afwisseling van digitale instructie, zelfstandig
verder werken en lessen op school.
o Sociaal: leerlingen ontmoeten elkaar en hebben contact met hun mentor
en vakdocenten.

-

-

De contactlessen worden zo veel mogelijk aaneengesloten ingeroosterd. Bij de
start op 2 juni zal sprake zijn van een beperkt aantal contactlessen per leerling
per week. Na evaluatie gaan we na of uitbreiding mogelijk is.
We gebruiken de periode van 2 juni tot de start van de zomervakantie om
zorgvuldig na te gaan wat mogelijk is. Vanuit deze basis geven we het onderwijs
vorm bij de start van het nieuwe schooljaar.

Bovenstaande wordt verder uitgewerkt en intern besproken.
Belangrijk:
Aangezien het onderwijs ook na 2 juni voor een deel op afstand (digitaal) verzorgd
wordt, is het wenselijk dat iedere leerling kan beschikken over een device. Binnenkort
ontvangt u meer informatie over de mogelijkheden om bij de RentCompany een device
te huren/te kopen.
Stichting Leergeld, Sint-Vincentiusvereniging en de gemeente Meierijstad (Kindpakket)
bieden financiële ondersteuning indien nodig.
Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Mw. T. Michon-Janssen, sectordirecteur (t)vwo/havo
Dhr. H. Deiman, sectordirecteur vmbo/pro

