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

Hoensbroek, 1 maart 2021

Betreft: nieuwsbrief

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Graag willen we u via deze nieuwsbrief informeren over een aantal onderwerpen.
Aanpassing lestijden
Afgelopen donderdag hebben we u geïnformeerd over onze werkwijze rondom de opstart
van fysiek onderwijs aan onze niet-examenleerlingen. We hebben onder meer aangegeven
dat de lessen weer zullen gaan plaatsvinden op basis van de reguliere lestijden.
Doordat we genoodzaakt zijn om in segmenten te werken, moeten leerlingen die in de
ochtend fysiek les volgen in de middag van thuis uit online onderwijs volgen en omgekeerd.
De huidige wisseltijd (de reguliere grote pauze) van 25 minuten is hier in een aantal gevallen
erg kort voor. Vandaar dat we hebben besloten om de lestijden aan te passen en de grote
pauze te verlengen tot 45 minuten om leerlingen zo voldoende tijd te geven om veilig thuis te
komen en zij ook nog de mogelijkheid hebben om te lunchen.
Vanaf dinsdag 2 maart werken we daarom met de volgende les- en pauzetijden.
1e uur 08.30 – 09.20 uur
2e uur 09.20 – 10.10 uur
Pauze 10.10 – 10.20 uur
3e uur 10.20 – 11.10 uur
4e uur 11.10 – 12.00 uur
Pauze 12.00 – 12.45 uur
5e uur 12.45 – 13.35 uur
6e uur 13.35 – 14.25 uur
Pauze 14.25 – 14.35 uur
7e uur 14.35 – 15.25 uur
8e uur 15.25 – 16.15 uur
Werken in segmenten
We krijgen van meerdere ouders de vraag waarom er door school gekozen is voor het
werken in segmenten en we niet bijvoorbeeld gekozen hebben om leerlingen een hele dag
fysiek en een hele dag online onderwijs te laten volgen.
Graag willen we aangeven waarom we uiteindelijk gekozen hebben voor segmenten.
Om te beginnen brengt elke leerling in de onderbouw, bij een werkwijze in segmenten, elke
lesdag deels op school door. Vanuit sociaal-emotioneel perspectief iets waar heel veel
leerlingen behoefte aan hebben. Daarnaast Is het in een leslokaal goed mogelijk om via
aangewezen plaatsen de leerlingen op anderhalve meter te laten plaatsnemen. In een
pauzeruimte is dat door het grote aantal aanwezige leerlingen ondoenlijk. Er ontbreekt
gewoon de ruimte voor. De overblijfruimten zijn om die reden gesloten. Het gevolg bij een
hele dag onderwijs op school zou zijn dat leerlingen de hele dag in een, en vaak hetzelfde,
lokaal moeten verblijven. Dit vinden we geen wenselijke situatie.

Verder moeten de lokalen tussentijds ook voldoende geventileerd kunnen worden.
In de bovenbouw, waar we vanwege clusters met drie segmenten moeten werken, zou een
indeling van hele dagen naar school betekenen dat leerlingen soms maar een dag per week
naar school kunnen en bij de huidige indeling is dat minimaal drie dagdelen.
We hebben uiteindelijk, mede op basis van bovenstaande argumenten, gekozen voor de
gecommuniceerde werkwijze. Wel zullen we na enige tijd evalueren en bekijken of de
gekozen vorm de juiste is of dat we aanpassingen moeten verrichten in de werkwijze.
Maatregelen
In de kleine pauze verblijven alle leerlingen in het lokaal. Leerlingen die gebruik willen maken
van het toilet vragen we om een mondkapje te dragen vanaf het moment dat ze op staan tot
het moment waarop ze weer hun zitplaats in het lokaal hebben ingenomen. We vragen alle
leerlingen om in gangen en toiletgebouwen een mondkapje te dragen en anderhalve meter
afstand te houden ten opzichte van elkaar en van personeelsleden van school. Ook tijdens
leswisselingen vragen we leerlingen om in de gangen anderhalve meter afstand te houden.
De enige uitzondering op deze anderhalve meter afstand vormt de leerling waarmee een
onderbouwleerling een tweetal of bubbel vormt.
We vragen examenleerlingen om in de grote pauze een mondkapje te dragen wanneer ze
binnen pauzeren tot het moment waarop ze een zitplaats hebben gevonden. Als
overblijfruimte in de grote pauze zullen vanaf aanstaande donderdag, in tegenstelling tot
eerdere berichten, gymzaal 3 (vwo) en de aula (havo) in gebruik zijn. We vragen
examenleerlingen echter zoveel mogelijk buiten te pauzeren. Leerlingen die op de
pauzeplaats pauzeren hoeven geen mondkapje te dragen zolang ze in de buitenlucht
verblijven.
Wijziging aanspreekpunt directie
Zoals u weet heeft elke jaarlaag een eigen leerlingcoördinator en teamleider. Wegens
omstandigheden willen we ouders uit het tweede en derde leerjaar verzoeken om bij vragen
in eerste instantie contact op te nemen met de eigen leerlingcoördinator.
Indien u een directielid/teamleider wenst te spreken kunnen ouders met kinderen in het
tweede leerjaar contact opnemen met mevrouw N. Hendrix via n.hendrix@stichtinglvo.nl.
Ouders met kinderen in het derde leerjaar kunnen contact opnemen met de heer Y. Heynen
via y.heynen@stichtinglvo.nl.
Beide teamleiders zijn ook telefonisch bereikbaar via 045-5218666.
Deelonderzoek sociaal-emotionele ontwikkeling LEARN-ROA
De Vrije Universiteit Amsterdam is gestart met een onderzoek naar de effecten en gevolgen
van het online onderwijs en de programma’s die scholen inzetten om eventuele
achterstanden bij te werken. Onze examenleerlingen hebben de afgelopen maanden
programma’s aangeboden gekregen waarmee het bijwerken van achterstanden mogelijk
was. We bekijken momenteel of we aanvullend op het aangeboden programma, extra
mogelijkheden voor examenklassen moeten aanbieden.
Leerlingen uit de niet-examenklassen starten vandaag weer deels met het volgen van fysiek
onderwijs. Ook voor de niet-examenleerlingen starten we daarom op zeer korte termijn met
programma’s om opgelopen achterstanden bij te werken. In de bijlage bij deze brief treft u
een verzoek aan van de onderzoekers van de VU Amsterdam tot het invullen van een
vragenlijst door uw kind.

OLC
Het Open Leercentrum is, met uitzondering van de leerlingen die er het betreffende lesuur
een ingeroosterde les hebben, gesloten voor leerlingen. Deze sluiting is ook van toepassing
tijdens pauzes. Leerlingen kunnen ook in een tussenuur dus niet verblijven in het OLC.
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

