Aan de ouders en leerlingen
van havo/atheneum 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.).
Aan het eind van het schooljaar wordt nog een laatste toetsweek ingepland. Het gaat dan om
(diagnostische) toetsen die bepalen welke leerdoelen leerlingen behaald hebben en welke niet, en wat dit
betekent voor volgend schooljaar.
Voor de leerlingen in klas 3 die het technasium volgen, wordt in overleg met de docent een apart moment
gepland om in groepen een nieuw project te kunnen starten. Daarnaast kunnen deze leerlingen zich via een
keuzeles inschrijven om in het O&O-lokaal verder te werken aan hun project. Uiteraard zijn deze lessen en
keuzemomenten ook gebonden aan een maximum aantal leerlingen in het lokaal. Hierdoor is het niet
mogelijk dit project gezamenlijk op te starten.
Wij kijken ernaar uit om onze leerlingen vanaf 2 juni a.s. weer op school te zien!
Vriendelijke groet,

Mevrouw S. Berk,
Schoolleider havo/atheneum
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