Aan alle leerlingen en hun ouders van het Vituscollege
Bussum, 3 maart 2021

bos/hvh 21.075

Betreft: aanvullende informatie start hybride lessen per 8 maart a.s.

Beste leerling, geachte ouder/verzorger,
In deze brief volgt aanvullende informatie betreffende de start van de hybride lessen per
maandag 8 maart a.s. Op onze scholingsdag van dinsdag 2 maart hebben we deze start
verder voorbereid en nagedacht over hoe we de hybride lessen goed kunnen neerzetten:
enerzijds met nadruk op het lesgeven op school, het sociale aspect en allerhande tools om
beide groepen zo goed mogelijk te begeleiden en anderzijds voor het goed opzetten van
duidelijke momenten van instructie, uitleg en het zelfstandig werken voor de leerlingen
thuis.
Hieronder volgt informatie over een aantal aanvullende organisatorische zaken:
Rooster/Logistiek
1.

Om contactmomenten te beperken, gelden gespreide begin-, pauze- en evt.
eindtijden van lesdagen. De lestijden per jaarlaag vinden jullie hieronder:
Klas 1 &2,

Klas 3,

H4,V4,V5

H5, V6

lesuur

(378 leerlingen)

(377 leerlingen)

1e

08.30-09.20

1e

08.40-09.20

2e

09.20-10.00

2e

09.20-10.00

3e

pauze 10.00-10.25
10.25-11.05

3e

10.00-10.40
pauze 10.40-11.05

4e

11.05-11.45

4e

11.05-11.45

5e

11.45-12.25

5e

11.45-12.25

6e

pauze 12.25-12.50
12.50-13.30

6e

12.25-13.05
pauze 13.05-13.30

7e

13.30-14.10

7e

13.30-14.10

8e

14.10-14.50

8e

14.10-14.50

9e

14.50-15.30

9e

14.50-15.30

We houden vast aan een 40-minutenrooster met voor sommige jaarlagen een
andere starttijd, nl. 08.30 uur. Deze tijd staat in Magister vermeld; klas 3, H5 en V6

dienen zelf te onthouden dat hun eerste uur om 08.40 uur start. Het derde uur en
het zesde uur staan inclusief pauzetijden in Magister vermeld. Ook daar dient
eenieder zelf de start- en eindtijd van het lesuur in de gaten te houden. De bel gaat
op alle hierboven aangegeven tijden.
2.

Alle klassen en clustergroepen zijn gesplitst in twee groepen: groep 1 en groep 2;
er kan helaas niet gewisseld worden van groep. De groepen staan niet in Magister.
De mentor heeft de leerlingen geïnformeerd over wie in welke groep zit. Leerling
en docent weten via onderstaand schema welke groep op welke dag van de week
op school wordt verwacht. Let op: de groepen van de examenklassen worden
iedere dag verwacht op school. Mocht er een vrije (feest)dag zijn, dan blijft
onderstaand systeem gelden en vervallen de lessen voor de groep die dan op
school wordt verwacht.
week A (start week 10)

3.

week B

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Groep op school

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Groep online

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

Voor deze tweedeling geldt in de onderbouw ook nog dat elke leerling met één
andere leerling een tweetal (bubbel) mag vormen. Leerlingen mogen deze keuze
zelf aanvragen bij hun mentor. In elke les mogen deze twee leerlingen dan naast
elkaar zitten, op minder dan 1,5m afstand. Let wel: dit mag slechts met één leerling,
Dit bieden we alleen aan onderbouwleerlingen aan. Voor de bovenbouw lijkt dit,
i.v.m. clustergroepen, niet mogelijk.
4. Noodopvangleerlingen mogen ook op hun “online dag” op school komen en
kunnen dan plaatsnemen bij de helft van hun klas die op school les heeft.
Aanmeldingen voor de noodopvang kunt u richten aan onze zorgcoördinator
(r.stolp@vituscollege.nl ). Zij beoordeelt de aanvraag.
5. Vanwege de richtlijn vanuit de overheid dat er zo min mogelijk contactmomenten
dienen te zijn, worden de groepen in een lokaal per jaarlaag (bij voorkeur in een
gang) ingedeeld. In de onderbouw verplaatsen alleen docenten zich tijdens de
lessen, m.u.v. de praktijklessen a&d 1t/m 3, Tn en LO, die de onderbouwleerlingen
in het vaklokaal volgen. Dat kan betekenen dat sommige vakleermiddelen de
eerste weken niet beschikbaar zijn of door de docent moeten worden
meegenomen. In de bovenbouw zullen ook leerlingen zich verplaatsen, wanneer dit
vanwege de indeling in de verschillende delen van het gebouw niet anders kan.
6. Om alle lessen in te kunnen roosteren zal o.a. ook gebruik gemaakt worden van:
studio 80 (de mediatheek), studio 20, de computerlokalen 6 en 53 en de ruimte
Onder de Gymzalen (OG). We houden ook de aula achter de hand als optie. In alle
lesruimtes zal een whiteboard en waar mogelijk ook een scherm geplaatst worden.
Voor de examenklassen gebruiken we o.a. de gymzalen en de RR-ruimte om de
hele klas les te kunnen gevende overige lessen aan examenklassen worden
verdeeld over twee lokalen.
7. Pauzes: de aula blijft vooralsnog dicht in de pauzes om geluidsoverlast bij de lessen
te voorkomen. Tussen het Global en Art-gebouw zijn tenten geplaatst, waardoor er

buiten genoeg ruimte is om ook overdekt pauze te houden. Ook de kantine/RR blijft
tijdens pauzes gesloten i.v.m. eventuele lessen die daar worden gegeven.
8. Alle lessen lichamelijke opvoeding worden ingeroosterd in de Zandzee. LO mag
binnen, in een zaal, gegeven worden, maar zal op aangeven van de overheid, waar
mogelijk, ook buiten plaatsvinden. De sectie LO adviseert om een extra sportjack
mee te nemen, omdat het buiten soms nog behoorlijk fris kan zijn.
9. In de school komen vaste looproutes en worden nooduitgangen ingericht als in- of
uitgang. Houd hierbij de borden eenrichtingsverkeer in de gaten.
10. In de lokalen staan schoonmaakmiddelen om deurklinken, touchscreens en
lesmateriaal zelf schoon te laten maken door de leerling of docent die ze gebruikt.
We vragen van leerlingen en docenten om hier zelf verantwoordelijkheid in te
nemen. Voor de toiletten wordt een extra schoonmaakploeg ingehuurd voor
overdag.
Onderwijs
1.

Alle leerlingen dienen volgens een vaste plattegrond in het lokaal te gaan zitten. De
mentor van de onderbouwklassen zal deze plattegrond maken. Voor de
bovenbouw wordt er per vakles een plattegrond door de docent gemaakt. Het doel
van de plattegronden is dat, bij een eventuele besmetting, de organisatie van bronen contactonderzoek gemakkelijker is.
2. Verzoek aan leerlingen uit V4 om hun laptop mee te nemen.
3. Absentie: Via de app kunt u als ouder alleen ziekmeldingen doen voor de gehele
dag. Voor andersoortig verzuim als quarantaine bijvoorbeeld kunt u altijd mailen
naar verzuim@vituscollege.nl (graag met voor-achternaam en klas van de leerling).
Voor zowel de fysieke als online lessen geldt de leerplicht.
4. De toetsweken kunnen op school worden georganiseerd. Er zijn voldoende
ruimtes beschikbaar op school. Voor het CSE zullen we waarschijnlijk ook gebruik
maken van de Zandzee of de tennishal van Bosheim. Voor toetsen die niet in de
toetsweken plaatsvinden, kan de docent uit vier opties kiezen:
1.
De toets wordt 40 minuten en kan in de les hybride afgenomen worden
2.

De toets blijft 50 minuten en wordt hybride afgenomen in een van de 50
minuten momenten (start, einde dag en pauzes)

3.

De toets wordt om en om in de les afgenomen met een opdracht voor de
leerlingen die de toets op dat moment niet maken

4.

De toets kan gepland worden op school op het 9e uur, waarbij alle
leerlingen van die groep op school uitgenodigd worden (tijdens het 8e uur
kan naar school gefietst worden).

5.

6.

Vooralsnog gaat vakgerichte begeleiding volgende week door. We zijn aan het
onderzoeken op welke manier we de leerlingen die nu weer naar school mogen
eventueel in de middag extra ondersteuning kunnen bieden. Hierover volgt
informatie.
Voor de verlengde schooldag vanuit De BijlesStudent wordt bekeken of dat op
school een hybride vorm zal aannemen of helemaal online gaat. We zijn in gesprek
met hen hierover. De leerlingen en hun ouders van de verlengde schooldag
ontvangen daar binnenkort bericht over.

Corona en testen
Onderwijspersoneel krijgt nog steeds voorrang bij het testen, als dit nodig is voor de
continuïteit van het onderwijs. Leerlingen die door de GGD worden gezien als ‘nauw
contact’ (categorie 2) of ‘overig contact’ (categorie 3) vanuit bron-en contactonderzoek
(BCO), worden geadviseerd om zich te laten testen. Testen is altijd vrijwillig. Wij vragen u
als ouders de uitslag van de test met ons te delen op het volgende mailadres:
corona@sivog.nl . U bent daartoe niet verplicht, maar het is voor de voortgang van het
onderwijs aan onze andere leerlingen belangrijk dat wij hiervan op de hoogte zijn. Deze
informatie wordt vertrouwelijk behandeld en niet zonder toestemming van u gedeeld met
andere leerlingen of ouders.
In deze brief hebben we alle organisatorische zaken op een rijtje gezet en we vertrouwen
erop dat iedereen goed geïnformeerd aan de volgende week kan beginnen.
Namens de schoolleiding wens ik je voor volgende week een goede start toe,
met vriendelijke groet, namens de schoolleiding,

Harko Boswijk
Rector

