Update coronamaatregelen 15-1-2021
Lessen examenklassen
De eerste ervaringen met de lessen aan de examenklassen met 1,5 meter afstand tussen de
leerlingen, en dus groepen die over 2 of 3 lokalen verspreid zijn, zijn niet best. Het is inefficiënt,
ineffectief en stelt leerlingen en docenten voor een zeer lastige opgave. De voorkeur van de school is
om alle lessen gedurende deze beperkte periode volledig online te doen, maar dat is helaas geen
optie; de overheid legt ons de nadrukkelijke verplichting op om het onderwijs aan de examenklassen
fysiek op school uit te voeren (zie de sites van de VO-raad en het MinOCW). Gelukkig is de periode te
overzien omdat donderdag de toetsweek start en we daarna nog maar 4 dagen les hebben. Als de
lockdown verlengd wordt, hopen we dat de scholen meer ruimte krijgen om daar een eigen invulling
aan te geven.
Toetsen
Er bereiken ons veel vragen over het al dan niet mogen afnemen van toetsen in de onderbouw en de
voortgangstoetsen in de bovenbouw. De basisafspraak is dat alle voortgangstoetsen die in de
toetsweek gepland waren, komen te vervallen (= worden geschrapt). Ze worden dus niet
doorgeschoven tot na de lockdown. Dat betekent niet dat er helemaal niet getoetst mag worden.
A.s. maandag zit het MT met de teamcoördinatoren bij elkaar om, mede op grond van vragen van
ouders, leerlingen en collega’s, hierover nadere afspraken te maken.
Schoolexamens 4V
Uit nadere berichtgeving van de overheid blijkt dat 4V ook onder de voorexamenklassen valt en dat
dus de SE’s van 4V in de toetsweek doorgang zullen vinden. Om de leerlingen meer
voorbereidingstijd te geven, zijn de toetsen zover mogelijk naar achteren gezet. Het betreft drie SE’s
die nu als volgt gepland worden:
Woensdag 27-1-2021, 09.00 – 10.30 uur, Biologie, gymzaal
Donderdag 28-1-2021, 08.30 – 09.30 uur, Maatschappijleer, gymzaal
Vrijdag 29-1-2021, 08.30 – 10.00 uur, Aardrijkskunde, gymzaal
Dit betekent voor 4V dat de online lessen tot en met maandag 25-1 door zullen gaan. Dinsdag 26-1 is
een lesvrije dag.
Stormloop op aanmeldingen examentrainingen
Vanaf het moment dat de aanmeldingen voor de examentrainingen in de carnavalsvakantie open
gezet zijn, is het storm gelopen. Inmiddels hadden we gisteren om 18.00 uur al 113 aanmeldingen
binnen. Voor ons is dat aanleiding geweest om meer budget voor de trainingen vrij te maken en met
Studiebegeleiding Nijmegen in gesprek te gaan om het aantal beschikbare plaatsen uit te breiden.
We zien dat veel leerlingen zich 2x hebben opgegeven. Doe dat a.u.b. niet; je kunt er vanuit gaan dat
de aanmeldingen goed zijn doorgekomen.
Lesrooster 2e semester
Het basisrooster voor het 2e semester, dat begint op 1 februari a.s., is vandaag gepubliceerd. Let op
dat daarin de coronamaatregelen (aangepaste online-lestijden, spreiden van groepen 5H/6V over
meerdere lokalen) nog niet zijn verwerkt. Dat zal de komende week gaan gebeuren.

