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Beste ouder/verzorger,
Zoals u weet is het conform de landelijke richtlijnen niet toegestaan dat docenten met
(milde) klachten op school hun lessen geven. Ook komt het voor dat ziekte in de
thuissituatie van een docent fysiek lesgeven op school niet mogelijk maakt. Er is sinds
een week een voorrangsregeling voor het testen van onderwijsgevend personeel, maar
helaas krijgen wij toch te maken met lesuitval o.a. door wachttijden bij de GGD. Vaak
kunnen docenten vanuit huis wel hun lessen online geven. Op delen van de dag
merken we dat we onvoldoende capaciteit hebben om in de lokalen toezicht in te
zetten bij deze online lessen.
Wij hebben gymzaal 3 en gymzaal 4 ingericht voor de opvang van klassen die door
afwezigheid van de vakdocent online les krijgen. In deze ruimte is er toezicht en kan de
leerling in alle rust zijn/haar online les volgen om vervolgens aan de slag te gaan met
de lesstof. Aangezien het mogelijk is om meerdere klassen tegelijkertijd in deze ruimte
op te vangen, zullen leerlingen hun oortjes of koptelefoon moeten meenemen om de
online instructie goed te kunnen volgen. Na de online instructie door de vakdocent die
thuis is, kunnen de leerlingen in dezelfde ruimte verder werken aan de lesstof. Als een
leerling klaar is met de desbetreffende lesstof, kan de leerling met de stof van een
ander vak aan de slag. We hopen met deze oplossing de lesuitval zo klein mogelijk te
houden en de kwaliteit van de online lessen te waarborgen.
We willen u vragen om onderstaande richtlijnen met uw zoon/dochter te bespreken:
•
Zorg iedere ochtend voor een opgeladen iPad, er is geen oplaadmogelijkheid
aanwezig in de gymzaal.
•
Neem oortjes of een koptelefoon mee naar school (of zorg voor een extra set
oortjes in de schooltas). Uiteraard heb je alle “gewone” schoolspullen ook bij je.
•
De opvanglessen in de gymzaal worden in het rooster duidelijk vermeld. Deelname
aan deze lessen is verplicht.
•
Controleer ook tijdens de dag meerdere malen het lesrooster aangezien we ook te
maken hebben met afmeldingen van docenten op de dag zelf.
•
Het is niet mogelijk om mondeling online vragen te stellen aan de vakdocent
tijdens de online les. Dit vanwege de mogelijke aanwezigheid van meerdere
klassen in de ruimte. Vragen stellen kan wel via de chatfunctie of via andere media
die de vakdocent aangeeft.
•
Na de online instructie moet de leerling verder werken aan de lesstof. De leerling
maakt het lesuur af in de gymzaal (en kan dus niet eerder weg).
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Met deze oplossing kunnen wij ervoor zorgen dat de leerlingen zo weinig mogelijk
achterstand oplopen door lesuitval. We evalueren deze oplossing voor de
herfstvakantie en bekijken of deze oplossing voldoende soelaas biedt.
Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Adriaan Veenenbos, directeur
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