Update coronamaatregelen 13-1-2021
Zoals verwacht heeft het kabinet gisteren besloten tot verlenging van de lockdown, voor het VO tot 8
februari 2021. Uitzondering daarop blijven de examenklassen en de kwetsbare leerlingen die wel
naar school mogen komen maar sinds vandaag weer 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden.
Uiteraard heeft dat flinke consequenties voor onze onderwijsactiviteiten en ook zal de werving dit
jaar anders ingevuld worden. In willekeurige volgorde hieronder de maatregelen die een direct
gevolg zijn van de kabinetsbesluiten.
Lessen examenklassen
• De lessen van de examenklassen worden m.i.v. donderdag 14-1 op school verzorgd met in acht
neming van de 1,5m afstand tussen leerlingen. Dat betekent dat de alle groepen voor hun lessen
verdeeld worden over 2 of 3 aan elkaar grenzende lokalen afhankelijk van de groepsgrootte. Op
dit moment wordt het lesrooster daarop aangepast.
• In het lesrooster kunnen leerlingen zien in welk van de lokalen ze voor ieder lesuur verwacht
worden. De docent bepaalt hoe hij / zij de aandacht over de 3 lokalen verdeelt.
• We zetten TOA’s, onderwijsassistenten en LO-docenten in om onze docenten te ondersteunen.
• Eventuele geplande toetsen voorafgaand aan de toetsweek worden afgenomen in de gymzaal die
daarvoor vandaag al is ingericht.
• B101 t/m B107 worden zoveel als mogelijk vrijgehouden voor docenten die (rondom hun lessen
aan examenklassen) online-lessen op school willen verzorgen.
• We vragen de leerlingen dringend om ook buiten het klaslokaal 1,5 meter afstand van elkaar te
houden. We doen daarbij nadrukkelijk een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van onze
examenleerlingen.
• Het dragen van een mondkapje blijft bij alle verplaatsingen binnen de school verplicht.
Toetsweek januari
• De toetsweek komt voor de onderbouw en voor 4V in zijn geheel te vervallen. De geplande
mondelinge en schriftelijke SE’s voor de examenklassen en voor 4H en 5V gaan wel door.
• De 3 SE’s voor 4V (Maatschappijleer, Aardrijkskunde en Biologie) worden vooralsnog uitgesteld
tot na de lockdown. De andere toetsen voor 4V vervallen, net als alle toetsen in de onderbouw;
deze toetsen worden dus niet naar een later tijdstip doorgeschoven.
• Alle toetsen die wel doorgaan voor de (voor)examenklassen worden afgenomen onder de nu
geldende maatregelen waaronder 1,5 meter afstand tussen leerlingen onderling, leerlingen en
personeel en personeelsleden onderling. Het protocol voor de afname van de toetsen vind je in
een bijlage.
• Voor de digitale toetsen voor Nederlands en Engels worden de deelnemers gespreid over de
mediatheek, de stilteruimte, B101 en B102 (laptops); in je rooster kun je straks zien waar je
verwacht wordt.
• Docenten zijn vrij om in de onderbouw en 4V een diagnostische online toets of anderszins
diagnostische toetsvorm in te passen binnen de online lessen.
• Het aangepaste toetsrooster zal de komende dagen in Zermelo worden verwerkt. Een overzicht
van de schriftelijke toetsen zit bij de bijlagen.
Lessen niet-examenklassen
• Voor de onderbouw en 4V lopen de online lessen conform het huidige online rooster door tot en
met vrijdag 29 januari. Dit rooster zal gedurende de toetsweek aangepast worden in verband met
docenten die dan mondelinge examens afnemen; zij zijn op die dagen vrijgesteld van lesgevende
activiteiten.
• Voor 4H en 5V lopen de huidige online-lessen door tot woensdag 20-1, 12.15 uur.

• Woensdagmiddag 20-1 zijn er voor alle leerjaren geen lessen na 12.15 uur. Enerzijds om
leerlingen van de (voor)examenklassen voldoende gelegenheid te geven zich op de toetsen voor
te bereiden, anderzijds is dit een lesvrije ontwikkelmiddag voor docenten.
• Dinsdag 26-1 vervallen alle lessen voor de onderbouw en 4V om onze collega’s de gelegenheid te
geven zich in diverse overleggen voor te bereiden op de aangepaste start van de 3e periode. Alle
geplande mondelinge en schriftelijke SE’s voor de (voor)examenklassen gaan die dag wel door.
• Vanaf 1 februari 2021 gaat het nieuwe rooster voor het 2e semester in; dit wordt eind van deze
week gepubliceerd. Lessen worden nog steeds online conform de huidige roostertijden gegeven
worden. Uitgaande van wat we nu weten, worden de lessen vanaf maandag 8 februari voor alle
leerjaren weer fysiek op school aangeboden.
Activiteitendagen
• Alle geplande activiteiten (excursies, PO’s, projecten, etc…) op 27-1, 28-1 en 29-1 voor nietexamenklassen komen te vervallen. Dat geldt ook voor de verplichte PTA-onderdelen in de
bovenbouw
• Voor de examenklassen gaan beperkt activiteiten door:
5H: trial test Cambridge op donderdag 1e t/m 3e uur en inhaallessen Natuurkunde (elektriciteit) op
donderdag en vrijdagmiddag
6V: Atelierdagdeel Tekenen op vrijdagochtend
• We gaan komende weken in overleg met de vaksecties kijken welke activiteiten doorgeschoven
kunnen worden naar een later moment in het jaar en welke activiteiten definitief komen te
vervallen.
Keuzemomenten
Alle leerjaren hebben voor het 2e semester wat te kiezen. De planning daarvoor is als volgt:
• De leerlingen van leerjaar 1 en 2 kiezen hun maatwerkuren voor de 3e periode onder begeleiding
van hun mentor online op woensdag 27-1 het 6e uur (vanaf 12.55 uur).
• De projecten voor leerjaar 1 en 2 gaan tijdens de lockdown niet door. De keuze voor projecten
voor de 3e periode wordt uitgesteld tot duidelijk is wat wanneer onder welke voorwaarden door
kan gaan.
• De 3e klassen zouden in het 2e semester beginnen met DC-uren light, een beperkte variant van de
keuze-uren zoals we die in de bovenbouw kennen. Vanwege de huidige beperkingen wordt dit
uitgesteld tot de 4e periode die start op donderdag 15 april.
• De bovenbouw kiest de DC-uren voor de komende periode woensdag 27 januari vanaf 17.00 uur.
Overig
• Het is duidelijk dat de onderbouwing van de adviezen die vakdocenten geven t.a.v. de
profielkeuze in klas 3 onder druk staat. Collega’s hebben de leerlingen veel minder gezien, hebben
in de klas vanwege de 1,5 meter afstand minder contact met leerlingen gehad en hebben door
het wegvallen van de toetsweek een meetmoment minder. Met input van docenten die leerlingen
vorig jaar hebben gehad, proberen we het zo zuiver mogelijk te doen.
• Aan de examenklassen worden in de carnavalsvakantie gratis examentrainingen aangeboden. De
betrokken leerlingen en ouders hebben hierover een apart bericht gehad.
Bijlagen:
- Toetsprotocol
- Overzicht toetsen

