Retouradres: Betuwestraat 29, 1079 PR Amsterdam

Aan alle ouder(s)/verzorger(s)

Datum

Betreft

15 december 2020

Maatregelen inzake Corona

Kenmerk

E-mail

RV/AvB/15-12-2020

info@hubertusberkhoff.vova.nl

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Naar aanleiding van de extra ingelaste persconferentie vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Zoals gisteren vermeld hebben de leerlingen deze week geen les meer. Deze week vindt er een
online mentorcontact plaats en worden de online lessen voorbereid. De geplande kerstvieringen,
die voor donderdag en vrijdag in de agenda stonden, zijn helaas komen te vervallen.
Hoe ziet het er voor uw dochter/zoon uit na de kerstvakantie?
Middelbare scholen zijn fysiek gesloten vanaf woensdag 16 december 2020. Zij geven in ieder
geval tot en met 17 januari 2021 les op afstand om zo het aantal contacten te beperken. Voor
specifieke groepen leerlingen gelden uitzonderingen hierop.
Uitgezonderde leerlingen
Specifieke groepen leerlingen blijven wel les op school krijgen:
• Examenleerlingen;
• Praktijkgerichte lessen;
• Schoolexamens voor (voor)examenleerlingen;
• Leerlingen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Voor deze laatste groep maakt de
school de afweging om welke leerlingen het gaat. Net als in het voorjaar gaat het in ieder
geval om leerlingen voor wie de thuissituatie geen veilige of goede basis biedt en
nieuwkomersleerlingen.

Dit heeft onderstaande tot gevolg:
Klas 1:
• Praktijklessen gaan door op school, twee momenten van drie uur;
• AVO lessen gaan online;
• Twee keer per week een online mentoruur.
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Klas 2:
• Praktijklessen gaan door op school, twee momenten van drie uur;
• AVO lessen gaan online;
• Twee keer per week een online mentoruur.
Klas 3:
•
•
•
•
•
•

Praktijklessen gaan door op school, twee momenten van vier uur (uitzondering de 3G);
AVO lessen gaan online;
PTA toetsen worden ingeroosterd op school, op de praktijkdagen;
LO gaat online, voor een uur. De rest vervalt;
LO2 gaat online, voor een uur;
Twee keer per week een online mentoruur.

Klas 4:
• AVO lessen vinden fysiek plaats op school;
• Praktijklessen gaan naar 2 momenten (geen diner);
• Mentormoment vindt plaats in de praktijkles.
Algemeen:
• RT docenten geven online RT en maken zelf afspraken met de leerlingen;
• Vrijgekomen docenten helpen bij de opvang van zorg- en/of kwetsbare leerlingen en bij de
afname van PTA toetsen;
• Docenten gaan de leerlingen niet overspoelen met online opdrachten, zij gaan zoveel
mogelijk les geven. Bij de vorige intelligente lockdown is gebleken dat de leerlingen soms
door de bomen het bos niet meer zagen.
Het rooster in Magister in leidend. Het ziekmelden van uw dochter/zoon zal volgens de normale
procedure gelden. De lessen zullen gegeven worden in Microsoft Teams. Alle leerlingen hebben
daar inmiddels ervaring mee. Mochten daar vragen over zijn dan kunt u contact opnemen met de
mentor.
Deze gehele exercitie geldt tot 18 januari. Wij hopen dat er dan gunstigere berichten zijn en wij
weer normaal kunnen draaien. Wij wensen u allen hele fijne feestdagen en realiseren ons daarbij
dat het memorabele dagen zullen worden. Dit hadden wij liever anders gezien.
PS In de bijlage vindt u een brief van ons bestuur.
Nogmaals fijne feestdagen en vooral een gezond 2021 gewenst.
Met vriendelijke groet,
Hubertus & Berkhoff

Ruud Versteeg, Directeur
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