Aan de ouders en leerlingen basis/kader 2

IJsselstein, 22 mei 2020
Betreft: opstart school vanaf 2 juni 2020
Geachte ouder(s), beste leerling,
Het is zover, de scholen mogen weer open! We vinden het fijn dat we onze leerlingen vanaf dinsdag 2 juni
a.s. weer een aantal dagdelen per week les mogen geven op school. We houden ons hierbij volledig aan de
richtlijnen van de RIVM en het protocol dat door de VO-raad is opgesteld.
De klassen worden in twee groepen opgesplitst. Deze groepen zitten zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal. In
dit lokaal zijn allerlei reinigingsmiddelen aanwezig, onder andere om handen en tafels schoon te maken (zie
het ‘spoorboekje voor de leerlingen in de Corona-tijd’ dat als bijlage bij deze brief is gevoegd).
De leerlingen zijn in principe vier dagdelen op school. De leerlingen van basis/kader 2 parkeren hun fietsen
aan de achterkant van de school (aangegeven met een 4, de grote fietsenstalling). Zij moeten via de
achteringang bij de aula naar binnen. Leerlingen gaan direct naar het aangegeven lokaal, ze mogen niet
naar hun kluis of wachten in de aula. Na de lessen gaan de leerlingen direct weer naar huis, zodat we de
tijd hebben om de lokalen te luchten en schoon te maken voor de volgende groepen.
In de laatste periode volgen de leerlingen alleen nog de vakken die volgend jaar terugkomen binnen hun
gekozen praktijkrichting. De lessen die gegeven worden, vervangen de digitale lessen. De vakken
beeldende vorming, levensbeschouwelijke vorming, audiovisuele vorming en LO worden vroegtijdig
afgesloten. Zodoende zullen aan de basis-leerlingen, alleen nog de vakken Nederlands, Engels,
studiebegeleiding les en wiskunde klassikaal worden aangeboden. Binnen PPO en het verplichte keuzevak
(of biologie, of natuurkunde, of economie), ontstaan nieuwe clusters. De kader-leerlingen hebben alleen nog
Nederlands, Engels en begeleidingsles klassikaal. Binnen de keuzevakken hebben ze óf Duits, óf
aardrijkskunde of wiskunde. Dat geldt ook voor biologie, economie of natuurkunde. Alle tweede klas
leerlingen volgen naast het sbl uur nog vier theorievakken, en binnen PPO hun gekozen praktijkrichting.
Leerlingen die nog materiaal in hun kluisje hebben liggen, mogen tijdens hun eerste les (in overleg met de
lesgever) hun kluisje leegmaken. Vanaf 8 juni a.s. worden de kluisjes schoongemaakt en waar nodig
gerepareerd. Alle kluisjes moeten in ieder geval vóór die datum leeg zijn.
We gaan ervan uit dat leerlingen zoveel mogelijk met de fiets komen. Leerlingen die met de auto gebracht
worden, moeten aan de Panoven worden afgezet. Ouders mogen het schoolterrein niet op!
Het rooster is vanaf 29 mei a.s. in te zien op de Zermelo app. Het is belangrijk dat leerlingen hierop kijken!
Ter illustratie adviseren we leerlingen (en ouders) om het volgende filmpje te kijken. In dit filmpje is het
protocol uitgewerkt voor leerlingen: https://www.youtube.com/watch?v=7W0wVfv-IHA.
Wij begrijpen dat het een spannende tijd is en wordt. Mocht u vragen hebben, dan kunt u die altijd
stellen aan de studiebegeleider van uw kind of aan de desbetreffende teamleider.
Vriendelijke groet, namens de schoolleiding,

De heer F.W.J.M. den Brok, teamleider basis/kader onderbouw
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