Heerlen, 18 juni 2020

Beste leerling, ouder(s),

Hybride lessen ( online en live lessen) in de laatste schoolweken
Wij bevinden ons in een wezenlijk andere fase van het Coronaonderwijs in vergelijking met
enkele weken geleden. Veiligheid staat voorop en daar is ons hybride lesmodel (livelessen én
onlinelessen) op gebaseerd. Tijdens de eerste weken na het sluiten van de school (16 maart
2020) gaf de onderwijsinspectie de ruimte om het onderwijs in de een of andere vorm voort te
zetten. De onderwijstijd had niet de hoogste prioriteit maar wel het realiseren van het online
onderwijs. Op dit moment stelt de overheid bij monde van de onderwijsinspectie eisen aan het
realiseren van de onderwijstijd. Vrijelijk enkele uren per week in het rooster plannen is niet
gewenst. Van de school wordt verwacht dat er invulling gegeven wordt aan een completer
lesrooster waarbij de mix van livelessen en online lessen toegestaan is met het oog op de
eerder genoemde veiligheid. Vooruit kijkend naar de start van schooljaar 2020-2021 vanaf 24
augustus is het op dit moment nog maar de vraag of ons huidige lesmodel aangepast kan en
mag worden gezien de regering hier nog geen informatie over verstrekt heeft. Medio volgende
week zal de regering hier meer informatie over verstrekken. Zodra de regering een standpunt
heeft ingenomen zullen wij op basis hiervan het lesmodel gaan vorm geven en bespreken met
medewerkers, leerlingen en ouders.
In de afgelopen week hebben meerdere leerlingen en ouders vragen gesteld omtrent de
werkzaamheden in de klas tijdens de livelessen. De leerlingen en ouders hebben aangegeven
dat de leerlingen die thuiswerken ook tijdens de meeste lessen online moeten zijn. In de
onderstaande punten staan onze afspraken kernachtig samengevat.
De volgende zaken staan centraal in de laatste weken:
- Het afronden van de basisleerstof
- Feeds geven aan de leerlingen in de livelessen
- De docent bespreekt met de leerling in de livelessen wat hij/zij kan bijwerken i.v.m.
mogelijke achterstanden.
Wat betreft de lessen:
- Gezamenlijk opstarten en gezamenlijk afsluiten van de les (live en online)
- De leerlingen die de les online volgen hoeven niet de gehele les online aanwezig te zijn
maar gebruiken de tijd om te werken aan opdrachten en leerbewijzen. Aan het einde
van de les vraagt de docent de leerlingen die thuis werken ook even aanwezig te zijn.
- Gebruik de tijd voor het gesprek (feeds) met de leerlingen die live aanwezig zijn in de
klas

Nieuwe uitgave schoolblad Binden & Bouwen
Vandaag, donderdag 18 juni, komt de nieuwe editie van de schoolblad Binden & Bouwen uit.
Deze uitgave staat vol met leuke en interessante stukken over actualiteiten, ‘verveling-tegengaande-onderwerpen’, school gerelateerde onderwerpen en nog veel meer! Met deze uitgave
bij de hand kom je je zomervakantie wel door. Aan één zomeruitgave niet genoeg? Geen
zorgen, want volgende week komt er nog een extra uitgave uit! Daarover volgende week meer…
;) Alvast veel leesplezier!
Planning afsluiting van het schooljaar
De laatste lesdag is op maandag 29 juni. Daarna vinden de volgende activiteiten plaats:
1. Dinsdag 30 juni en woensdag 1 juli, inventariseren van de ontwikkelmatrixen
Deze dagen zijn les vrij voor alle leerlingen. De opgestelde matrixen worden door de
coaches en mentoren bestudeerd. De matrixen en de prognoses dienen als
uitgangspunt voor de leerlingbesprekingen.
2. Leerlingenbesprekingen door de coaches/mentoren en docenten
De leerlingbesprekingen zijn van donderdag 2 juli t/m woensdag 8 juli.
3. Uitdelen overgangsbewijzen
De overgangsbewijzen worden op donderdag 9 juli en in de ochtend van 10 juli
persoonlijk uitgereikt aan de leerlingen. Voor elke mentor/coach zijn er 2 klokuren
ingeroosterd. De mentor/coach nodigt groepjes van leerlingen uit (elk groepje bestaat
uit maximaal 11 leerlingen, RIVM condities). Voor elk groepje zijn er dan zo’n 30-35
minuten om de overgangsbewijzen uit te reiken. Zie bijlage voor het rooster.
4. Op 10 juli start de zomervakantie officieel voor de leerlingen
Vrijdag 10 juli is de laatste schooldag van het schooljaar 2019-2020. Het schooljaar start
op woensdag 26 augustus met de introductiedag voor de leerlingen. Je ontvangt hier
nog informatie over.
Boeken schooljaar 2019-2020 inleveren en ophalen boeken schooljaar 2020-2021
In de bijlage tref je informatie aan over het inleveren van de boeken van het huidige schooljaar
en het ophalen van de boeken voor het schooljaar 2020-2021.
Kluisjes uitruimen door leerlingen
Op de dag dat je de boeken komt inleveren moet je het kluisje helemaal leeg maken i.v.m. het
schoonmaken van de kluisjes in de vakantie. Tip: laat niks in je kluisje achter (ook geen
gymkleren of schoenen).
Eindexamenleerlingen:
Op de dag dat je de boeken komt inleveren, 26 juni 2020, kun je ook je kluissleutel inleveren.
Je krijgt dan ook de borg retour!

