Heerlen, 21 augustus 2020
Extra nieuwsbrief voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)
Start schooljaar – coronamaatregelen

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),
Je hebt donderdag 20 augustus de eerste nieuwsbrief digitaal ontvangen in onze nieuwe
huisstijl. In deze nieuwsbrief hebben wij aangekondigd in een extra nieuwsbrief meer informatie
te verstrekken over de start van het schooljaar en met name de veiligheidsaspecten als gevolg
van de Coronacrisis.
Op maandag 24 augustus start het nieuwe schooljaar. We hopen dat iedereen een mooie
zomervakantie heeft gehad en gezond en uitgerust aan het schooljaar kan beginnen. Omdat het
coronavirus nog steeds onder ons is, worden op school ook dit schooljaar maatregelen
getroffen voor ieders veiligheid. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en de overheid.
•

Leerlingen houden 1,5m afstand van medewerkers, onderling hoeft geen afstand
gehouden te worden;
• Was regelmatig je handen grondig met water en zeep;
• Hoest en nies in je elleboog;
• Schud geen handen;
• Gebruik papieren zakdoekjes;
• Blijf thuis bij klachten en wanneer een van de gezinsleden last heeft van koorts of
benauwdheidsklachten of positief getest is op het coronavirus.
Aanvullend gelden op onze scholen de volgende regels:
•
•
•
•

In de lokalen gebruiken we doekjes om handen en tafels schoon te maken;
In de school zijn looproutes aangegeven, volg deze routes en de instructies van het
personeel;
Pauzes vinden plaats op de daarvoor aangegeven locaties en bij voorkeur buiten;
Neem een mondkapje mee voor vakken waarbij de 1,5m afstand niet te waarborgen is.

Introductie
Woensdag 26 augustus is de eerste schooldag voor de leerlingen. Deze dag staat in het
teken van de introductie van het nieuwe schooljaar en de kennismaking met je nieuwe
klasgenoten. De brugklassers worden om 8.30 uur op school verwacht en de leerlingen

van jaar 2 t/m 6 starten om 9.00 uur. Via je studiecoach/mentor ontvang je informatie
over het programma van die dag.
Mondkapjes
Het gebruik van een mondkapje wordt verplicht bij vakken waarbij de 1,5m afstand tot de
docent niet te waarborgen is. Het gaat dan in de meeste gevallen om praktijkvakken. De docent
geeft aan wanneer je een mondkapje moet gebruiken. Neem voor deze gevallen zelf een
mondkapje mee naar school. Je mag hiervoor zowel een (zelfgemaakt) herbruikbaar kapje als
een wegwerp mondkapje gebruiken, net als in het openbaar vervoer.
In de school zijn mondkapjes niet verplicht omdat wij een ruim schoolgebouw hebben met
brede gangen, hallen en grote ruimtes. Wie zich echter veiliger voelt met het gebruik van een
mondkapje mag natuurlijk een mondkapje gebruiken. In de leslokalen van de kunstvakken, het
Technasium en de Open Leer Centra van de school (voormalig Studiehuis en Windthal) dragen
de leerlingen verplicht een mondkapje evenals de docenten en/of pedagogische medewerkers
en overige medewerkers gezien het feit dat de afstand van anderhalve meter niet altijd
gehandhaafd kan worden.
In alle andere gevallen is het gebruik van een mondkapje op school niet verplicht. Voel je je
prettiger bij het gebruik van een mondkapje, dan ben je vrij om er een te dragen.
Ventilatie
In juni, voor de heropening van de scholen vorig schooljaar, zijn de aanwezige ventilatieinstallaties aangepast aan de adviezen van het RIVM. Dat wil zeggen dat geen recirculatie
plaatsvindt en dat de installaties maximaal ventileren. De airconditioning blijft uit. Daarnaast
blijven ramen en deuren zoveel mogelijk open.
Tijdens de lessen wordt in de lokalen het raam opengezet en de deur van het leslokaal.
Quarantaine
Ben je op vakantie geweest naar een gebied waarvoor een oranje of rood reisadvies geldt, blijf
dan 10 dagen in quarantaine vanaf de dag dat je terug in Nederland bent. Kun je hierdoor niet
naar school komen, geef dit via je ouder(s)/verzorger(s) dan aan bij de studiecoach/mentor.
Bezoekers
Bij een bezoek aan de school door bijvoorbeeld ouders/verzorgers worden vooraf enkele vragen
over de gezondheid gesteld. De antwoorden op deze vragen worden niet opgeslagen. Wanneer
het antwoord op een of meer van deze vragen ‘ja’ is, kan de afspraak niet op locatie
plaatsvinden. We vragen bezoekers ook om contactgegevens achter te laten, zodat ze bij een
onverhoopte uitbraak geïnformeerd kunnen worden.
We gaan ervan uit iedereen weer op school te zien. Voel je je, ondanks de genomen
maatregelen, niet voldoende veilig of behoor jij of iemand uit het huishouden tot de
risicogroep, neem dan contact op met de teamleider. Samen wordt gezocht naar een passende
oplossing.

Zoals aangegeven volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de overheid op. Mochten die
veranderen, dan zullen we opnieuw communiceren. Daarbij zoeken we tot 1 oktober samen
met leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers naar aanvullende maatregelen om de
veiligheid duurzaam te kunnen borgen, ook wanneer de omstandigheden zouden wijzigen. Op
school word je uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan en ideeën uit te wisselen.
Looproutes
De looproutes worden aangepast vóór de start van het schooljaar; links is ruimte voor alle
leerlingen en rechts voor de medewerkers. Hoewel de gangen binnen de school breed zijn en er
geen directe noodzaak is voor het verplicht stellen van mondkapjes is het dragen van
mondkapjes voor leerlingen en medewerkers toegestaan.
Alle lessen duren vanaf het schooljaar 2020-2021 60 minuten. Het voordeel hiervan is dat er in
de gehele schoolweek minder opstartmomenten (lessen) zijn hierdoor is er minder verkeer in
de school.
Pauzes
De leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 (de onderbouw) en leerjaar 4, 5 en 6 (de bovenbouw)
hebben gescheiden pauzes. Vanaf het schooljaar 2020-2021 zijn wij hier naar tevredenheid mee
gaan werken want het schept rust en ruimte voor alle leerlingen binnen de school. Dit wil dus
zeggen dat de leerlingen van de onderbouw op een eerder twee pauzemomenten hebben dan
de leerlingen van de bovenbouw. De studiecoaches/mentoren instrueren de leerlingen tijdens
de introductie op 26 augustus as. hierover.
Welke pauzeruimtes worden er gebruikt?
•
•

De brugklassers kunnen in de pauze de kantine gebruiken.
De leerlingen verblijven tijdens de pauze zoveel mogelijk buiten op het schoolplein. De
leerlingen van leerjaar 2 en 3 kunnen bij slecht weer de zogenaamde Gymnasiumhal
gebruiken in het Gymnasiumgebouw. Alle leerlingen kunnen in de kantine terecht voor
een broodje of drankje bij cateraar Markies.
• De leerlingen van de bovenbouw kunnen de kantine, het schoolplein en de
Gymnasiumhal in het gymnasiumgebouw gebruiken.
Wij onderzoeken momenteel of er tenten geplaatst kunnen worden op het schoolplein zodat
alle leerlingen bij slecht weer ruimte hebben binnen de school en op het schoolplein.
Tijdens de pauzes zullen medewerkers van de school ook toezichthouden op de
veiligheidsafspraken i.v.m. de Coronacrisis.
Kantine
Alle leerlingen kunnen vanaf 31 augustus gebruik maken van de cateringservice van de firma
Markies. Omdat wij het keurmerk Gezonde school hebben zijn hier gezonde broodjes, gezonde
snacks en gezonde drankjes te koop allen volgens de veiligheidsrichtijnen voor horeca. De
keuken en verkoopcounter in de kantine is verbouwd en in het najaar starten wij met de
voorbereidingen van de uitbreiding van de kantine zodat de ruimte aanzienlijk groter wordt.

Leren in de Open Leer Centra en de Studio
In de zomervakantie zijn twee ruimtes binnen de school verbouwd; het Open Leer Centrum is
verbouwd en nieuw ingericht waarbij er ruimte is voor zelfstudie, samenwerken in groepen (4-8
leerlingen) en samenwerken in kleine groepen (2-4 leerlingen). In het Open Leercentrum is ook
de mediatheek gevestigd. De leerlingen kunnen de gehele schoolweek terecht in de Open Leer
Centra. De Windthal is eveneens verbouwd tot Open Leer Centrum. De Open Leer Centra zullen
in de komende tijd aangevuld worden met de maatwerkplek en de ruimtes voor het
ondersteuningsteam. De Open Leer Centra zijn een spil in het onderwijs binnen de school, in de
onderbouw en de bovenbouw. Het leren door onze leerlingen zal in de klas en in de OLC’s
plaatsvinden waardoor er meer differentiërende werkvormen toegepast kunnen worden in de
domeinen en de vakken en de leerlingen de tijd op school effectief kunnen benutten en
hierdoor thuis mogelijk minder studietijd nodig hebben.
Online leren bij ziekte, verhoogd risico of quarantaine
Leerlingen die om gezondheidsredenen of quarantaine (maximaal 10 dagen) als gevolg van het
Coronavirus niet op school aanwezig kunnen zijn kunnen de lessen volgens op basis van het
verstrekte lesrooster. De leerling meldt zijn afwezigheid vooraf om genoemde redenen bij de
studiecoach/mentor. Deze informeert de vakdocent.
De vakdocent maakt in MS Teams een groep aan waarop de leerling bij aanvang van de les kan
inloggen en daarmee de doelen van de les en de instructie kan volgen. De leerling studeert
zelfstandig op basis van dit digitale contactmoment met de docent en de leerstof die vermeldt
staat in de studiewijzer. De leerling kan buiten het lesmoment ook via de chatfunctie vragen
stellen of een afspraak maken met de docent via MS Teams.
Metamorfose van het exterieur van het schoolgebouw
Naast de verbouwingen in de school worden er ook werkzaamheden aan het exterieur van het
schoolgebouw uitgevoerd. Momenteel wordt de gevel van het Gymnasiumgebouw geschilderd.
De kleuren worden geheel aangepast aan de architectuur van het gebouw. De overige kozijnen
en hekwerken rondom de school krijgen ook spoedig een nieuw likje verf.
Basisscholen Sint Martinus en Windekind te gast
Einde schooljaar 2019-2020 hebben wij alle leerlingen en medewerkers van Basisschool De
Horizon uitgezwaaid. In het schooljaar 2020-2021 zullen de leerlingen en leerkrachten
basisschool Sint Martinus (Welten) leren en leven binnen het schoolgebouw van het
Bernardinuscollege vanwege een grote verbouwing van het schoolgebouw in Welten. Wij heten
alle leerlingen, leerkrachten, medewerkers en ouders van basisschool Martinus van harte
welkom en heel veel succes in het nieuwe schooljaar. Wij willen graag samen mooie projecten
en een fijne samenwerking op te zetten. Dit geldt ook voor basisschool Windekind (BekkerveldAarveld). Vanwege ruimtegebrek binnen het schoolgebouw zal groep 7 en 8 van basisschool
Windekind een paar maanden binnen onze school een aantal lokalen gebruiken totdat de
aanpassingen in de basisschool gerealiseerd zijn. Het Bernardinuscollege werkt inmiddels
intensief samen met basisschool Windekind in diverse projecten waarin leerkrachten en
docenten leermethodes voor meer- en hoogbegaafde leerlingen onderzoeken en samenstellen.

We wensen alle leerlingen en ouder(s) en verzorger(s) veel succes en plezier in het nieuwe
schooljaar.

Met vriendelijke groet en namens alle leerlingen en medewerkers van het Bernardinuscollege,
Guy de Munck,
rector

