Aan alle leerlingen en ouders
Betreft: verruimde openstelling school
Nijmegen, 26 februari 2020
Beste leerling, beste ouder,
We zijn blij dat we vanaf komende week alle leerlingen weer op school mogen ontvangen, ook al is
dat maar in beperkte mate. En met de verplichte 1,5m afstand wordt het een hele uitdaging om dat
zo in te passen dat het ook wat oplevert. Omdat we er vanuit gaan dat dit zeker tot de meivakantie in
deze vorm zal blijven, willen we dit goed neerzetten en daarom hebben we besloten om pas per 8
maart in de gewenste vorm aan de slag te gaan. Komende week zien we als een overgangsweek
waarbij we alle leerlingen graag een dagdeel willen uitnodigen voor een bijeenkomst met de mentor
en een sportieve activiteit. Daarin staat het elkaar weer ontmoeten centraal. Dat betekent het
volgende:
Week van 1 maart t/m 5 maart
• De klassen van leerjaar 1, 2 en 3 worden 1 keer op school verwacht voor een mentorbijeenkomst
en een LO-activiteit van 3 lesuren op het sportveld van Quick. Op die dag vervallen de overige
lessen voor de betrokken klassen. Kom op die dag in je sportkleren naar school want je kunt
nergens douchen en / of omkleden. Denk eraan dat het nog koud kan zijn!
Alle andere dagen (m.u.v. woensdag -> lesvrij) gaan de lessen online door zoals de afgelopen
weken; vrijdag vervallen de lessen na 12.25 uur.
Er wordt nog druk gesleuteld aan het lesrooster, dus op welke dag je verwacht wordt, is pas op
zondagavond a.s. in je lesrooster te zien!
• 4V heeft op woensdag 3 maart van 11.30 – 12.30 uur een mentorbijeenkomst op school (in de
gymzaal) en wordt van 13.00 – 16.00 uur op het sportveld bij Quick verwacht voor een sportieve
middag die georganiseerd wordt door het bureau Sportcommunications van onze oud LO-docent
Sander Siemes. Onderdelen als Bubbleball, Archery Tag, Footdarts en Knotshockey bezorgen jullie
een leuke middag. Deelname is verplicht. Kom op die dag in je sportkleren naar school want je
kunt nergens douchen en / of omkleden. Denk eraan dat het nog koud kan zijn!
Alle andere dagen gaan de online lessen gewoon door; vrijdag vervallen de lessen na 12.25 uur.
• 4H en 5V hebben op maandag en dinsdag online lessen en op woensdag en donderdag
herkansingen op school. Vrijdag 5 maart starten ze van 11.30 – 12.30 uur met een
mentorbijeenkomst op school (5V in de gymzaal, 4H verdeeld over een aantal lokalen). Daarna
hebben de leerlingen van 13.00 – 16.00 uur op het sportveld van Quick een sportieve middag die
georganiseerd wordt door het bureau Sportcommunications van onze oud LO-docent Sander
Siemes. Onderdelen als Bubbleball, Archery Tag, Footdarts en Knotshockey bezorgen jullie een
leuke middag. Deelname is verplicht; alle online lessen voor 4H en 5V vervallen op deze dag. Kom
op die dag in je sportkleren naar school want je kunt nergens douchen en / of omkleden. Denk
eraan dat het nog koud kan zijn!
• Examenklassen volgen op maandag en dinsdag hun reguliere programma op school. Woensdag en
donderdag zijn de herkansingen op school en vrijdag zijn er weer lessen op school; die dag
vervallen (m.u.v. NLT) alle lessen na 12.25 uur.
• De lessen op de Monnikskap gaan door in de vorm waarin de afgelopen weken is gewerkt.
• De leerlingen die de afgelopen weken in de mediatheek hebben gewerkt, worden ook deze week
op de lesdagen voor hun online lessen in de mediatheek verwacht.

In alle gevallen blijven de huidige lestijden o.b.v. lessen van 40 minuten gehandhaafd.
Vanaf 8 maart
Belangrijke uitgangspunten bij de planning van de momenten dat de leerlingen op school komen zijn:
• Iedere jaarlaag gaat minimaal 1 dag per week naar school.
• Elkaar ontmoeten staat centraal.
• Geen hybride lessen, dus geen halve klassen thuis; hele klassen naar school.
• Zoveel als mogelijk in een (groot) lokaal! Het feit dat we vanaf nu, net als in de basisscholen, met
koppels mogen werken, biedt daar veel meer mogelijkheden toe.
• We gebruiken de lessen op school niet voor toetsen; samenzijn en samenwerken staat voorop
Om dit alles te realiseren zijn we bezig om in de directe omgeving van de school een aantal grote
ruimtes bij te huren en hebben we voor de komende tijd een sportveld bij Quick gehuurd. Dat biedt
ons de mogelijkheid om de gymzaal in te delen als 2 grote lokalen waar we hele klassen kunnen
bedienen. Het feit dat we vanaf 1 maart in de lokalen mogen werken met koppels van leerlingen die
bij elkaar mogen zitten, maakt het mogelijk bovendien om met meer leerlingen verantwoord in een
lokaal te werken.
Wat gaan we doen?
• 1e klassen
Dinsdag: 2 maatwerkuren, mentoruur, LO op school
Donderdag: 1e t/m 4e uur online les, 6e t/m 9e uur project op school
Rest van de week online les conform het huidige rooster
• 2e klassen
Dinsdag: 1e t/m 4e uur online les, 6e t/m 9e uur project op school
Donderdag: 2 maatwerkuren, mentoruur, LO op school
Rest van de week online les conform het huidige rooster
• 3e klassen
Vrijdag: mentoruur, LO, vaklessen op school
Rest van de week online les conform het huidige rooster
•

4H, 4V, 5V
Afwisselend op maandag en woensdag een dag per week op school met vaklessen conform het
huidige rooster.
Rest van de week online les conform het huidige rooster.

• Examenklassen
Lessen op school conform het huidige rooster
• De leerlingen die de afgelopen weken in de mediatheek hebben gewerkt, blijven voor hun online
lessen in de mediatheek werken.
• De Monnikskap gaat het lesrooster zo aanpassen dat alle leerlingen minimaal 2 x per week naar
school kunnen komen.

Toetsweek
We zijn nog in overleg over de wijze waarop we druk bij leerlingen weg willen nemen. Duidelijk is dat
de toetsweek voor alle leerjaren doorgaat, maar we gaan zeker maatregelen treffen om de impact
daarvan voor de onderbouw te beperken door bepaalde toetsen in mindere mate mee te laten
wegen. Voor de bovenbouw zoeken we het eerder in oplossingen als het aanbieden van een of meer
extra herkansingen.
Ook gaan we kijken op welke wijze we de overgang gaan bepalen. Gezien alle onrust in dit lopende
schooljaar is het niet reëel om vast te houden aan onze strakke overgangsnormen. Zodra daar meer
duidelijkheid is, volgt er nadere informatie.
Met vriendelijke groet,
De schoolleiding
Nancy van Riet-Bunte, Dorine Pepping, Menno Bartlema

