Aan de ouders en leerlingen
van basis/kader 1 t/m 3

IJsselstein, 30 mei 2020

Betreft: update rooster vanaf 2 juni a.s.

Geachte ouder(s), beste leerling,
Afgelopen donderdag hebben we het rooster van 2 juni gepubliceerd. Er is vandaag een update geweest,
want we blijven kijken naar verbeteringen. We zijn blij dat we alle leerlingen in ieder geval de kans kunnen
geven om naar school te komen. Dit gebeurt soms wat verschillend per klas, maar de leerlingen hebben een
mooi aantal lesuren en ook zijn alle voor de doorstroom relevante vakken ingeroosterd (in een enkel geval is
dat digitaal). Soms hebben leerlingen maar 1 lesuur per dag, maar dat vinden wij beter dan geen. We zullen
het rooster blijven aanpassen wanneer dit nodig is in verband met veiligheid en gezondheid, of als het beter
is voor de leerling.
Als bijlage sturen we nogmaals het spoorboekje voor de leerlingen mee. Het is belangrijk dat iedereen vanaf
dag 1 weet wat de regels zijn en dat we ons hier aan dienen te houden (fietsenstalling, hygiëne, 1,5 meter
afstand, looplijnen, niet blijven hangen etc.).
Voor klas 1 geldt dat er op het einde van het schooljaar nog centrale toetsmomenten komen en een
afronding van de PPO keuze. Hierover ontvangt u nog nader bericht.
Voor klas 2 geldt, dat ook zij het schooljaar zullen afronden met een aantal centrale toetsmomenten. Voor
PPO geldt dat de leerlingen die Zorg & Welzijn hebben gekozen, alleen nog praktijk krijgen. In verband met
de veiligheid, de 1,5 meter en de hoeveelheid groepen is dit helaas maar eenmalig mogelijk (het moment
verschijnt vanzelf op het rooster) Zij hebben als enige hun theorie wel gewoon gehad tijdens het
thuisonderwijs. De andere PPO profielvakken hebben elke woensdag twee lesuren op het rooster. Wanneer
de leerlingen PPO hebben als eerste les moeten ze via de buitenkant het lokaal binnen gaan (dus via de
nooddeuren aan de lange zijde van de school). Leerlingen die aardrijkskunde hebben gekozen, worden toch
verwacht in het lokaal van de wiskundeles om tussenuren te voorkomen. Zij kunnen dan tijdens deze les
onder begeleiding doorwerken aan hun andere vakken.
Voor klas 3 geldt dat deze nu is opgedeeld in nieuwe klasjes. Ook zij moeten via de nooddeuren naar binnen
wanneer ze hun praktijkvak hebben. Let op: hun fietsenstalling is ook tegenover het lokaal van Zorg &
Welzijn. Ook klas 3 heeft nog een aantal centrale toetsmomenten, het rooster hiervan volgt nog.
Wij kijken ernaar uit om onze leerlingen vanaf 2 juni a.s. weer op school te zien!
Vriendelijke groet,

Mevrouw C.M. Coster,
Schoolleider basis/kader
BIjlage: 1

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

