Heerlen, 10 juli 2020

Beste leerling, ouder(s)
Fijne vakantie
Het schooljaar loopt ten einde. Iedereen gaat van een welverdiende zomervakantie genieten na
vele inspanningen in een op zijn zachtst gezegd opmerkelijk jaar. Er is van iedereen veel
flexibiliteit en uithoudingsvermogen gevraagd, van de leerlingen, van onze nieuwe leerlingen,
van de ouders en van de medewerkers. In de afgelopen week hebben de leerlingbesprekingen
plaatsgevonden. Het is mooi om te zien dat het Ontwikkelperspectief leerling 2020 inderdaad
kansen gegeven heeft aan onze leerlingen maar dat ook de realiteit zich opdringt; er dient door
de een en ander best wel het e.e.a. bijgewerkt te worden als gevolg van de Covid-19 crisis om
weer succesvol te zijn in schooljaar 2020-2021. De ondersteuning zal onder andere door de vakdomeindocenten ondersteund worden. De komende weken kunnen wij ontspannen, hopelijk
veel leuke dingen doen en onze accu goed opladen. Vanaf 24 augustus start het schooljaar
officieel. Op maandag 24 augustus en dinsdag 25 augustus (studiedagen voor alle
medewerkers) bereiden de docenten en de ondersteunende medewerkers zaken voor met het
oog op het nieuwe schooljaar. Het programma hiervoor wordt door de teamleiders en
projectleiders gecommuniceerd in de week van 17 augustus. De leerlingen ontvangen wij op
woensdag 26 augustus. Tijdens deze introductiedag zullen alle leerlingen, van brugklasser tot
eindexamenleerling, met de studiecoaches en mentoren het schooljaar starten door middel van
een afwisselend programma. Over dit programma zal ook in de week voorafgaande aan 26
augustus gecommuniceerd worden met de leerlingen. In de volgende week ontvang je een brief
over het schooljaar 2020-2021. Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe!

Bereikbaarheid teamleiders en directie
Neem bij een calamiteit contact op met je teamleider. De directieleden zijn, indien noodzakelijk,
bereikbaar in de zomervakantie.

Opening scholen voor vo na zomervakantie
Na de zomervakantie mogen de scholen voor voortgezet onderwijs weer volledig open. Dat
betekent dat alle leerlingen weer fysiek onderwijs kunnen volgen op school, in volledige klassen.
Het exacte lesrooster wordt vlak voor/aan het begin van het nieuwe schooljaar bekendgemaakt
aan de leerlingen.
Hoewel vanaf dat moment weer veel meer mag, gaan we niet helemaal terug naar ‘normaal.
Het blijven bijzondere omstandigheden. Dat hebben we de afgelopen weken ook gemerkt. Om
alles praktisch te organiseren blijft een lastige klus. We vragen dan ook iedereen om flexibel te
blijven en samen te werken aan een goede opening.
Leerlingen hoeven vanaf het nieuwe schooljaar geen 1,5m afstand meer tot elkaar te houden.
Wel moeten ze afstand houden tot het personeel. Daarnaast blijven ook de volgende
maatregelen gelden:
- Was regelmatig je handen. In het lokaal blijven we gebruikmaken van de Swashdoekjes;
- Hoest en nies in je elleboog;
- Blijf thuis bij klachten (neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid,
koorts boven 38 graden of plotseling verlies van reuk of smaak);
- Blijf thuis wanneer iemand uit het huishouden koorts boven 38 graden en/of
benauwdheidsklachten heeft;
- Volg de instructies van het personeel op.
Ontwikkelen leerlingen gedurende de dag klachten, dan gaan ze naar huis. Ouders/verzorgers
worden hiervan op de hoogte gesteld. Bij koorts en/of benauwdheidsklachten worden ook
eventuele broers of zussen ingelicht en naar huis gestuurd. Ook personeelsleden met klachten
blijven thuis of gaan naar huis wanneer ze gedurende de dag klachten krijgen. We proberen
hiervoor dan zo snel mogelijk een praktische oplossing te realiseren.
Bezoekt u als ouder/verzorger de school, dan wordt triage toegepast. We stellen u vragen over
uw gezondheid om te bepalen of u de school kunt bezoeken of dat de afspraak op een andere
manier moet plaatsvinden.
Mocht zich onverhoopt gedurende de zomervakantie een situatie voordoen waardoor de
scholen na de zomervakantie toch niet volledig open kunnen of waardoor andere maatregelen
gelden, dan informeren we iedereen daarover. Behoort iemand uit het huishouden tot een
risicogroep? Of zijn er andere vragen? Neem contact op met de studiecoach/mentor.
Veel goed is gegaan de afgelopen periode, maar natuurlijk niet alles. Daarvoor vragen we ieders
begrip. Bedankt voor de inzet, flexibiliteit, medewerking en het vertrouwen. Voor nu in ieder
geval een prettige vakantie toegewenst. We hopen alle leerlingen na de vakantie in goede
gezondheid weer te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet namens alle medewerkers,
Guy de Munck
rector

