Aan de ouders en leerlingen
van mavo 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 op een 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 de komende periode is het belangrijk om per leerling een goed beeld te krijgen zodat we op basis van
de resultaten van het begin van het schooljaar, de inzet en voortgang in de thuiswerkperiode en de laatste
periode een goede inschatting kunnen maken voor volgend schooljaar. Er zal een aantal toetsen worden
afgenomen die bedoeld zijn om deze voortgang en het niveau in te kunnen schatten.
Leerlingen in klas 1 en 2 hebben meer lessen op school dan klas 3. Dit laatste komt doordat we in leerjaar 3
te maken hebben met clustergroepen. Dit zijn samengestelde groepen op basis van het gekozen
vakkenpakket. De derde klas zal in het rooster dan ook meer digitale lessen hebben en waar het klassikale
groepen betreft, lessen op school.
Tot slot zijn er veel verzoeken binnen gekomen om bij een vriend of vriendin geplaatst te kunnen worden.
We begrijpen dat dit voor leerlingen heel fijn is, maar helaas kunnen we hier in veel gevallen niet aan
voldoen in verband met alle regels. De klassen zouden dan niet gelijkmatig verdeeld kunnen worden,
waardoor dit niet te roosteren valt. We vragen uw/jullie begrip hiervoor.
Wij kijken ernaar uit om onze leerlingen vanaf 2 juni a.s. weer op school te zien!
Vriendelijke groet,
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Schoolleider mavo
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