Leiden, 20 mei 2020
Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,
De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het uitdenken van
verschillende scenario’s voor een ‘1,5 meter-school’ en daar zo goed mogelijk de
voor- en nadelen van te doorzien. Duidelijk is wel dat het fysiek sluiten van de school
en de omschakeling naar afstandsonderwijs complex is, maar dat een gedeeltelijke
heropening volgens het protocol van de VO-raad (zie
www.voraad.nl/nieuws/voorlopig-protocol-heropenen-vo-scholen-gepubliceerd)
nog meer uitdagingen oplevert.
In het kabinetsbesluit is de regel opgenomen dat er 1,5 meter afstand gehouden
moet worden tussen onderwijspersoneel, onderwijspersoneel en leerlingen en
tussen leerlingen onderling. Dit betekent dat de capaciteit op school beperkt is. Het
spreekt voor zich dat de inrichting en organisatie van de 1,5 meter-school een
enorme uitdaging is. De restricties betekenen dat leerlingen maar beperkt op school
kunnen zijn en dat onderwijs op school en onderwijs op afstand op een of andere
manier worden gecombineerd. Daarbij is er ook een grens aan wat je van het
onderwijspersoneel kunt vragen.
Het kabinet heeft ook besloten dat, met de heropening van de scholen, alle
leerlingen – weliswaar gespreid en wellicht de een wat meer dan de ander – tot de
zomervakantie ook fysiek onderwijs moeten krijgen. Dit is een voorschrift dat niet
iedereen had verwacht.
Wij hebben besloten om hoofdzakelijk online onderwijs te blijven verzorgen,
aangevuld met fysiek onderwijs. De nadere invulling daarvan voor de
Burggravenlaan maken we begin volgende week meer concreet. We willen
hierover nog een keer met het team in gesprek om te kijken of wat we willen
realiseren ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Dit geldt ook voor de
aanpassingen in het gebouw. We nemen u voor het Hemelvaartsweekend wel mee
op de hoofdlijnen.
De aanpak van 2 juni tot de zomervakantie op hoofdlijnen
We willen met alle leerlingen in contact blijven en alle leerlingen de gelegenheid
bieden om fysiek op school onderwijs te volgen op bepaalde momenten. We
zoeken daarbij maximaal de ruimte om dit op een verantwoorde wijze te
realiseren.

Continue
• Het afstandsonderwijs zal tot de zomer uitgangspunt zijn voor het geven
van onderwijs. We hebben hier nu een zekere routine en regelmaat in
gevonden. Omgooien van dit systeem voor onderwijs zal veel energie
kosten, energie die niet ten goede komt aan onderwijs. Een overweging is
om met een verkort rooster te gaan werken, waar we volgende week op
terug willen komen bij u.
• We handhaven de opvang van een groep kwetsbare leerlingen. Al enige
weken komen er 16 leerlingen dagelijks naar de school. We hebben deze
groep onlangs uitgebreid met 8 leerlingen waardoor er voor 24 leerlingen
nu permanente opvang is.
Door de week heen op vaste momenten
• Daarnaast creëren we voor alle leerlingen uit alle leerjaren
bijspijkermomenten. Zoals het er nu naar uitziet naast het rooster in een
aparte tijdvak.
• Mentorcontacten zullen in dezelfde zone kunnen plaatsvinden.
• Toetsing, via afstandsonderwijs vindt waarschijnlijk ook plaats in dezelfde
zone.
Inhalen van toetsen in het kader van het schoolexamen in de (voor-)examenjaren
• In een aantal gevallen zijn er leerlingen die nog toetsen moeten maken uit
periode 1 of 2 of leerlingen die recht hebben op een herkansing van
toetsen. Voor deze leerlingen organiseren we ruimte en toezicht in het
gebouw.

Proces en volgend communicatiemoment
Zoals eerder gezegd willen we nog een keer intern met het team de organisatie en uitvoering
doornemen. Hier hoort ook bij dat we het pakket met de DMR nog willen afstemmen.
Overigens gebeurt dit grotendeels via digitaal overleg.
We willen u dinsdag 26 mei informeren over de uiteindelijke vormgeving en inrichting. We
geven dan ook helderheid met betrekking tot de planning van de laatste weken en de
overgang. Ook komen we dan met nadere informatie over 4 juni, de dag van de
examenuitslag, en de gewijzigde data voor de diploma-uitreiking.

We wensen u en uw familieleden een fijn hemelvaartsweekeinde,
Met vriendelijke groet
De schoolleiding

