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Betreft: informatie verlengde lockdown Vituscollege
Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s),
Zoals gisteravond aangekondigd door premier Rutte wordt de lockdown voor de
scholen verscherpt en verlengd tot en met 7 februari 2021. Voor onderwijs aan de
examenkandidaten blijven de scholen open, weliswaar waar mogelijk op 1,5m
afstand. Voor de leerlingen op school geldt dat zij zich zoveel mogelijk aan deze
regel van 1,5m afstand moeten houden. Over de aanvullende maatregel van 1,5m
afstand hebben wij vanochtend met elkaar in de Corona Denk Tank gesproken. De
uitkomsten vinden jullie hieronder.
1. 1,5m afstand
a. Daar waar mogelijk zal de school zorgdragen voor 1,5m afstand tussen de
leerlingen onderling, en tussen leerlingen en docenten. Wij vragen onze
examenleerlingen hierin ook hun verantwoordelijkheid te nemen;
b. De school krijgt weer eenrichtingsverkeer, dit is vanaf morgen geregeld;
c. Ook in de aula zal aangegeven zijn waar je wel en waar je niet mag zitten
in het kader van de 1,5m afstand. We stellen ook enkele lokalen open om
daar pauze te kunnen houden;
d. De examenleerlingen zullen leskrijgen van de docent in twee lokalen
naast elkaar. Zo kan de docent aan beide groepen lesgeven. Wij
verzoeken de examenleerlingen om, daar waar mogelijk, een laptop en
oortjes mee te nemen, zodat er ook centrale uitleg kan worden gegeven
via Teams;
e. In tussenuren kunnen de examenleerlingen naar studio 20 of studio 80
om rustig aan hun schoolwerk te werken;
f. De 1,5m afstand maatregel is geen vervanging voor het mondkapje. Het
dragen van een mondkapje blijft verplicht als je niet zit. In de klas mag je
zelf kiezen of je een mondkapje draagt.

2. Rooster
a. Alle lessen blijven in deze lockdown-periode 40 minuten. Voor de
examenleerlingen zijn de lessen fysiek op school. De andere klassen
krijgen online les met camera aan en geluid uit;
b. Alle klassen krijgen iedere week een extra mentoruur in hun rooster. De
mentor vult naar eigen inzicht dit uur in om zo goed mogelijk de
leerlingen te begeleiden; het extra mentoruur staat reeds in het rooster;
c. In de vak- en mentorlessen besteden we deze en volgende week
aandacht aan het online maken van toetsen.
3. Informatie voor ouders
a. Voor de ouders van de eerste klassen is er op 28 januari a.s. een
ouderavond waarop er ook iemand van de Jeugd en Gezin (Gooi en
Vechtstreek) is uitgenodigd voor meer informatie over wat de lockdown
voor jongeren betekent;
b. Voor de ouders van de tweede en derde klassen organiseren we op een
middag een uur om ouders bij te praten over deze verlengde lockdown
periode;
c. In de bovenbouw kunnen ouders met vragen contact opnemen met de
mentor. Ook de leerlingcoördinator en afdelingsleider zijn via mail
bereikbaar.
4. Toetsweek
De leerlingen krijgen uiterlijk maandag meer informatie over de toetsweek;
het uitgangspunt is dat deze doorgaat:
• SE’s en PO’s (in halve klassen) zullen worden georganiseerd op
school, zoveel mogelijk op 1,5m afstand (bij PO’s is dit soms moeilijk
te realiseren als leerlingen samen een PO moeten doen);
• Voortgangstoetsen in de bovenbouw nemen we grotendeels online
af;
• Voor de onderbouw zal de online toetsweek grotendeels doorgaan.
Onze school blijft eveneens open voor leerlingen van ouders in de essentiële
beroepen en zorgleerlingen die thuis niet kunnen werken. Deze leerlingen maken
hun toetsen online op school. Ouders van leerlingen die dit aangaat kunnen bij het
secretariaat van onze school melden dat zij gebruik willen maken van de opvang
op school (secretariaat@vituscollege.nl). Onderwijsassistenten zullen aanwezig zijn
in de opvanglokalen waar ook de 1,5m afstand zal worden gerealiseerd.
Wij willen jullie in deze brief ook graag op de hoogte brengen van de huidige stand
van zaken betreffende corona op school, ook al volgen de meeste leerlingen online
onderwijs vanwege de lockdown. We worden goed op de hoogte gehouden van
quarantaines en testuitslagen. Daarom weten we dat afgelopen week drie

leerlingen positief getest zijn op het coronavirus. Zij zijn al geruime tijd niet meer
op school geweest.
Op zondag 3 januari hebben de ouders van de examenklassen een brief ontvangen
met daarin het verzoek om thuis te blijven wanneer de maatregelen tijdens de
feestdagen niet nageleefd waren. Hier is goed gehoor aan gegeven en dat wordt
absoluut gewaardeerd. Er zijn gelukkig geen positieve testuitslagen van leerlingen
die afgelopen week op school zijn geweest.
Ik vertrouw erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen
kunnen jullie contact opnemen met de leerlingcoördinator of de afdelingsleider
Met vriendelijke groet,
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