Aan: alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van het Sint-Janscollege

Hoensbroek, 11 maart 2021

Betreft: nieuwsbrief

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Graag willen we u via deze nieuwsbrief informeren over een aantal onderwerpen.
Studiemiddag
Op maandag 15 maart zullen vanaf 12.10 uur alle lessen komen te vervallen vanwege een
studiemiddag voor het voltallige personeel. Naast fysieke lessen worden er deze middag ook
geen online lessen aangeboden aan leerlingen.
Mediatheek
In verband met de aankomende renovatie en herbouw verhuist de mediatheek van het Open
Leer Centrum (OLC) naar het Inventorium. Het Inventorium vind je in de A000-hal.
Als gevolg van deze verhuizing is de mediatheek (OLC) gesloten van 15 maart t/m 6 april.
Leerlingen kunnen vanaf 15 maart dus tijdelijk geen boeken meer lenen.
Weet een leerling nu al dat hij/zij binnenkort een boek nodig heeft, dan kan dit boek deze
week nog gereserveerd worden. reserveren kan op de volgende manieren:
•
via de AURA-app,
•
via de site van het OLC,
•
stuur een mailtje naar m.riegman@stichtinglvo.nl
Vanaf aanstaande maandag kunnen er voorlopig dus geen boeken uitgeleend worden.
Vanaf 6 april is de mediatheek weer geopend voor leerlingen. Dagelijks tussen 10.00 en
14.00 uur, dus ook tijdens de pauze, kunnen leerlingen weer terecht om boeken te lenen of
gebruik te maken van een computer.
Tussentijds boeken retourneren blijft mogelijk door het boek af te geven bij de administratie.
Via de berichtenfunctie in Somtoday en via de website houden collega’s van de mediatheek
de leerlingen op de hoogte over actuele informatie met betrekking tot de mediatheek.
Invulling LO
Naast het feit dat de gymzalen, samen met andere grote ruimtes op school zoals de aula en
de overblijfruimte onderbouw, momenteel gebruikt worden om lessen te verzorgen aan
volledige examenklassen, laten de richtlijnen rondom Corona de organisatie van gymlessen
in onze gymzalen niet toe. Als gevolg hiervan zal de invulling van de lessen LO op een
alternatieve wijze plaatsvinden. De gymdocenten hebben een aantal wandelingen uitgezet
met een lengte van ongeveer 6 tot 7 kilometer en zij zullen daarom samen met de leerlingen
die fysiek op school zijn, tijdens de gymlessen toch actief bezig zijn. Naast
lichaamsbeweging biedt de wandeling ook de ruimte om met leerlingen te praten over hun
sociaal-emotionele ontwikkeling. Iets waar we, na de lockdown van de afgelopen weken,
graag extra aandacht voor hebben.

Jongerenwerkers
Er is momenteel veel aandacht voor de gevolgen die de lockdown heeft gehad op de sociaalemotionele ontwikkeling van leerlingen. In overleg met JENS, de organisatie die preventieve
en ambulante jeugdhulp biedt in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal
onderzoeken we momenteel de mogelijkheid om jongerenwerkers in te schakelen die in
gesprek kunnen gaan met onze leerlingen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen tijdens de
wandelingen die onze leerlingen maken tijdens de lessen LO. Hierdoor kunnen
jongerenwerkers laagdrempelig met onze leerlingen in gesprek gaan. Daar waar er
problemen gesignaleerd worden en de leerling aangeeft behoefte te hebben aan meer
ondersteuning of hulp, kunnen er door leerlingbegeleiding, schoolmaatschappelijk werk en/of
de jongerenwerker interventies ingezet worden. Dit natuurlijk in overleg met ouders.
KWT
Zoals we in een eerdere nieuwsbrief reeds hebben aangegeven zal KeuzeWerkTijd (KWT)
ook in de weken waarop we met segmenten werken gewoon doorgang vinden. We bieden
de komende weken alleen KWT-vak aan zodat leerlingen met vakinhoudelijke vragen
ondersteuningen kunnen krijgen. Daarbij hanteren we wel bepaalde spelregels:
 Deelname aan KWT-vak is op vrijwillige basis maar leerlingen moeten hier wel op
voorhand voor inschrijven. Inschrijven kan uiterlijk tot 08.30 uur op de dag zelf.
 Wanneer een leerling inschrijft, en daarmee een plekje reserveert, gaan we ervan uit
dat deze leerling aanwezig is. Aanwezigheid wordt derhalve geregistreerd.
 KWT-vak wordt alleen aangeboden voor leerlingen die fysiek op school aanwezig
zijn. Het volgen van KWT-vak online via Teams is helaas niet mogelijk.
 Vanwege het beperkt aantal zitplaatsen in lokalen kunnen er bij KWT-vak onderbouw
maximaal 10 leerlingen geplaatst worden en bij KWT-vak bovenbouw, waar we in de
grootste ruimtes van school zitten, maximaal 20 leerlingen. Wanneer een KWT-uur
vol is, vragen we een leerling om in te schrijven op het eerst volgende beschikbare
moment.
Leerplicht
Sinds anderhalve week zijn de scholen gelukkig weer open en volgen leerlingen een deel
van de lessen weer fysiek op school. We ervaren de laatste dagen echter regelmatig dat
ouders, zeker op dagen waarop het regent of stormt, contact opnemen met school met de
vraag of leerlingen wier segment fysiek onderwijs volgt op school, dat betreffende dagdeel
niet online van thuis uit lessen kunnen volgen. De wet stelt dat voor leerlingen aan wie fysiek
onderwijs wordt aangeboden, geldt dat zij verplicht zijn om naar school te komen. Dus
ondanks het feit dat alle lessen ook gestreamd worden is regen of wind geen reden om
leerlingen niet naar school te laten komen wanneer zij dit volgens rooster wel zouden
moeten. We hopen op uw begrip voor het feit dat we geen toestemming verlenen voor het
volgen van volledig thuisonderwijs vanwege de weersomstandigheden.
Contact
Mocht u naar aanleiding van deze brief verdere vragen of opmerkingen hebben dan kunt u
contact opnemen met de heer Y. Heynen. Dit kan telefonisch op 045-5218666 of per mail via
y.heynen@stichtinglvo.nl.
Met vriendelijke groet,
Drs. F.K.J.T. Erfkemper
Rector Sint-Janscollege

