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Aan alle ouders van leerlingen
Christelijk College Groevenbeek,
Vmbo Ermelo

Ermelo, 3 maart 2021
Betreft: start lessen vanaf 8 maart

Geachte ouders, verzorgers ,
Vanaf 8 maart mogen de leerlingen een gedeelte van de week weer op school komen. Uiteraard zijn
we heel blij dat we de leerlingen weer mogen ontvangen. In deze brief willen we graag een toelichting
geven op de gang van zaken en de afspraken die we maken.
•

De klassen worden verdeeld in een A en B groep.

De mentor stelt de groepen samen. Hij/zij zal u bericht sturen via de mail in magister in welke groep
uw zoon of dochter zit.

Maandag
A
B
•

Dinsdag
B
A

Woensdag
A
B

Donderdag
B
A

Vrijdag
A
B

We gaan werken met een 40 minuten rooster.

Het rooster ziet er als volgt uit:
1e uur
2e uur
3e uur

8.30 – 9.10
9.10 – 9.50
9.50 – 10.30
Pauze 10.30 – 10.50

4e uur 10.50 – 11.30
5e uur 11.30 – 12.10
6e uur 12.10 – 12.50
Pauze 12.50 – 13.20 (onderbouw naar huis)
7e uur 13.20 – 14.00 (alleen BB)
8e uur 14.00 – 14.40 (alleen BB)
Onderbouw:
De leerlingen in de onderbouw hebben les t/m het 6e lesuur. In de middag is er vanaf 14.30 uur ruimte
voor extra ondersteuning via teams. Hun rooster is zo goed mogelijk gecomprimeerd zodat alle lessen
aangeboden kunnen worden.
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Bovenbouw:
De leerlingen in de bovenbouw hebben les t/m het 8e lesuur. Hierna is er ruimte voor extra
ondersteuning. Dit is een programma op maat (op uitnodiging van de docent/mentor/coach of op eigen
initiatief) voor de leerlingen die op deze dag aanwezig zijn in het gebouw.
•

De groepsgrootte bedraagt maximaal 15 leerlingen.
Er kunnen leerlingen zo nodig in de aula een les volgen.

•
Aanwezigheid in en opbouw van de lessen
Vorig jaar hebben we al kennis gemaakt met het hybride onderwijs en we hebben ook geleerd van
die periode. Het doel is om alle leerlingen thuis en op school betrokken te houden bij de les.
De docent start de les voor álle leerlingen op als online les!
Dit houdt in:
o alle leerlingen zijn zichtbaar in beeld;
o de eerste 15-20 minuten is een gemeenschappelijk online deel (voor alle leerlingen dus);
o daarna richt de docent zich geheel op de leerlingen in de klas en gaan de leerlingen die
online verbonden zijn zelf met hun opdrachten aan het werk;
o leerlingen die niet zichtbaar aanwezig zijn worden als absent geregistreerd.
•

Uitzondering alle leerlingen bij de les aanwezig

Een uitzondering wordt gemaakt voor de praktijkvakken B/K/T bovenbouw, LO, beeldende
vorming en drama onderbouw. Voor deze vakken hoeven leerlingen thuis niet aan te haken
bij deze lessen. Ze kunnen bezig met hun opdrachten.
•

Leswisseling

De leerlingen wisselen van lokaal. Ondanks dat dit meer beweging gaat geven in de school
hebben we van de vorige periode geleerd dat leerlingen echt even beweging nodig hebben.
Leerlingen dragen hun mondkapje als ze het lokaal verlaten.
•

Buiten de les en pauzes
o Klas 1 en 2 hebben maar 1 pauze, klas 3 en 4 hebben 2 pauzes. Met het mooiere
weer op komst zullen we leerlingen stimuleren even naar buiten te gaan.
o Mondkapjes in de school zijn nog steeds verplicht. Deze zijn weer te koop bij de
conciërge. In de lokalen hoeven leerlingen geen mondkapjes te dragen. Bij verlaten van
het lokaal moeten de mondkapjes dus op.
o Leerlingen zitten in de lokalen op 1,5 m afstand. We willen dat de leerlingen in de
gangen hun verantwoordelijkheid nemen en zoveel als mogelijk is de 1,5 m afstand
bewaren.
o Kluisjes en automaten worden niet gebruikt.

Natuurlijk gelden alle Coronaregels over ziekmelden bij verkoudheid, koorts, smaakverlies e.d. nog
steeds onverkort. We verwachten dat iedereen zich daar aan houdt en zich laat testen bij klachten.
We hopen dat u door deze brief voldoende op de hoogte bent en er net als wij vertrouwen in heeft dat
we zo met elkaar weer op een zo veilig mogelijke wijze naar school kunnen. Heeft u vragen, dan kunt
u terecht bij de teamleiders.
Met vriendelijke groet,
Leonie Prins,
Tanja Huisman,
afdelingsdirecteuren

