Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen van het Zwijsen College

Veghel, 15 mei 2020

Betreft: Opening schoolgebouw na 1 juni 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Vorige week heeft onze regering bekendgemaakt dat na 1 juni a.s. de scholen voor voortgezet onderwijs
weer opengaan. Dit is nog niet definitief, hierover zal uiterlijk 20 mei a.s. uitsluitsel worden gegeven.
Inmiddels is een landelijk protocol uitgevaardigd (wat ook pas per 20 mei een definitief karakter krijgt)
waarin hierover het volgende staat:
Doel: Scholen nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om leerlingen – ook onder
deze bijzondere omstandigheden - zo goed mogelijk onderwijs te geven en leerachterstanden te
voorkomen. Vanzelfsprekend moet daarbij de veiligheid en gezondheid van leerlingen,
onderwijspersoneel, ondersteunend personeel en ouders in het onderwijs gewaarborgd zijn.
Bij onze besluitvorming over wat er wel of niet daadwerkelijk fysiek op school gaat gebeuren na 1 juni
is dit doel onze leidraad. Wij komen voor zowel het Zwijsen College als het Fioretti College tot de
volgende uitgangspunten:
1. Wij streven naar kwalitatief het beste onderwijs onder de huidige omstandigheden.
2. Het welbevinden van al onze leerlingen en hen in beeld hebben is een belangrijke prioriteit.
3. De groep voorexamenklasleerlingen heeft voorrang om in het gebouw lessen te volgen.
4. Aandacht voor de kwetsbare leerlingen blijft en zij zijn ook fysiek aanwezig in het gebouw.
5. De organisatie moet praktische haalbaar zijn én onder veilige omstandigheden.
Dit leidt tot het volgende:
✓ De verwachting van experts is dat we ook na de zomervakantie nog met de RIVM-restricties te
maken hebben, met name de 1.5 meter afstandsregel. Hoe lang dit gaat duren, weten we niet.
Omdat we onze leraren niet op twee plekken tegelijk kunnen inzetten, zetten we in op het
optimaliseren van het afstandsonderwijs. Over een paar weken zullen we opnieuw om feedback
vragen aan leerlingen, ouders en leraren om weer verbeterstappen te kunnen zetten.
✓ We willen heel graag al onze leerlingen elke week weer op school spreken om te zien hoe het met
ze gaat en waar ze tegenaan lopen. Dit kan gaan over het afstandsleren, maar ook over andere
zaken die hen bezighouden. Daarom organiseren we onze mentorlessen op school voor alle
leerlingen. De duur van de les en de groepsgrootte worden nog bepaald en kunnen per klas
afwijken.
✓ Op dit moment wordt onderzocht welke toetsen uit het PTA door de voorexamenklassen (BK3,
M3, H4, V5) per se op school moeten worden gemaakt. Tevens wordt gekeken welke PTA-toetsen
ook thuis gemaakt zouden kunnen worden. Daar waar nodig zullen eerst nog lessen op school
verzorgd worden voor deze leerlingen. Zij zijn de examenleerlingen van volgend schooljaar en we
willen dat zij zo goed mogelijk aan dat examenjaar kunnen beginnen in augustus.
1/2

✓
✓
✓

Voor vwo 4 zullen de PTA-toetsen die nog ingehaald moeten worden op school worden gemaakt.
Ook zij zullen toetsen die op afstand gemaakt kunnen worden thuis maken.
Leerlingen die nu al opgevangen worden op school, omdat dat noodzakelijk is, blijven ook na 1
juni naar school komen
De examenleerlingen van dit schooljaar waarop dit van toepassing is (en dat weten zij zelf al)
zullen tot en met de examenuitslag op 4 juni a.s. nog herkansingen maken op school. Ná 4 juni
zijn zij die het betreft (die afspraken worden na de uitslag gemaakt) op school om zogenaamde
resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen) te maken.

De bovengenoemde activiteiten zullen op school plaatsvinden terwijl al het overige schoolwerk thuis
doorgaat. Zelfs bij deze beperkte activiteiten in de schoolgebouwen zal het een moeilijke opdracht zijn
alles in goede banen te leiden en optimaal veilige omstandigheden te creëren. Daar wordt door een
team heel hard aan gewerkt en ik heb nog een dringend verzoek aan u, ouders/verzorgers, en aan jullie,
leerlingen. De regel dat we 1,5 meter afstand tot elkaar moeten hanteren is een heel belangrijke. Wij
zullen daar in het gebouw maatregelen voor nemen. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van
verschillende ingangen, extra schoonmaak en verplichte looprichtingen. Dit vraagt echter ook veel
discipline van de leerlingen. Ook als je zelf misschien niet altijd het belang ervan inziet, wil ik jullie,
jongens en meisjes, met klem op het hart drukken deze regel en mogelijke andere regels in het gebouw
in het kader van corona zorgvuldig in acht te nemen. Aan ouders/verzorgers vraag ik dezelfde opdracht
aan hun zoon en/of dochter mee te geven.
Op vrijdag 29 mei versturen wij zowel vanuit het Zwijsen College als vanuit het Fioretti College naar alle
ouders/verzorgers en leerlingen een brief met een gedetailleerde uitwerking. Onderdeel hiervan zal ook
het rooster van de aanwezigheid op school zijn met hierin opgenomen de mentorlessen.
Tot slot nog dit.
Ik realiseer me dat er ouders/verzorgers en leerlingen zijn die de verwachting hadden dat er weer veel
meer normaal zou worden en er dus veel meer activiteiten op school zouden plaatsvinden. Gezien de
richtlijnen van het RIVM en de eisen met betrekking tot de hygiëne en social distancing in het gebouw
kunnen we op dit moment in school niet méér doen dan dit. Daar komt bij dat meer les op school ten
koste van het afstandsleren de kwaliteit van ons onderwijs negatief zou beïnvloeden.
Graag hadden we het anders gezien, want we missen de leerlingen in onze gebouwen. Een school
zonder leerlingen is één van de meest deprimerende beelden die er zijn in onze ogen. We missen ook
onze collega’s die nu veelal vanuit thuis werken. We hopen enorm dat het volgend schooljaar snel weer
anders wordt!
Voor nu, blijf allen gezond en sterkte met alles.
Met vriendelijke groet, mede namens locatiedirecteuren Barbara Sol en Clemens Geenen,
Anita O’Connor
Algemeen directeur VO Veghel
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