Nijmegen, 25 februari 2021
Betreft: heropening van de school vanaf 1 maart

Beste leerlingen, ouders,
We zijn blij dat we vanaf volgende week de deuren van de school weer een klein beetje meer open
mogen zetten. Hoe we dat willen doen, leest u in deze brief. Dit rooster hanteren we tot Q3 (t/m 26
maart). Daarna kijken we met de op dat moment geldende maatregelen weer verder.
Intermezzo, klas 1 t/m 4:








Leerlingen komen één dag in de week op school voor een aangepast programma dat een zo
goed mogelijk gevulde lesdag oplevert.
Ze krijgen in ieder geval een blokuur LO buiten.
De leerlingen van klas 1 t/m 4 volgen daarnaast vakkeuzelessen in halve klassen. Dit is geen
vrijblijvende keuzewerktijd; leerlingen zullen een keuze moeten maken uit het aanbod en
schrijven zich daar een dag van te voren voor in. We bieden met name de vakken aan waar
veel onvoldoendes vallen.
Intermezzo krijgt volgens een vast rooster drama, beeldende vorming en science (en LO).
In klas 4 worden extra lessen klassieke talen (op verzoek van de sectie) en maatschappijleer
(vanwege de afsluiting met een schoolexamen) in halve klassen aangeboden.
In het verlengde van de pilot van voor de voorjaarsvakantie organiseren we extra sociale
activiteiten voor leerlingen die zich daar voor opgeven.

Klas 5:


De leerlingen komen om de dag naar school (in halve klassen). Op de dag dat ze niet naar
school komen, volgen ze de lessen online (hybride onderwijs).

Klas 6:


Net als nu het geval is volgen de leerlingen het gehele lesprogramma op school.

Zorgleerlingen:


Net als nu volgen leerlingen van wie ouders in vitale beroepen werken of voor wie het om
andere redenen belangrijk is om op school te werken hun (online) lessen op school, in de
mediatheek.

Rooster:


Op dit moment is het rooster gebaseerd op blokjes van 15 minuten. Dat wordt uitgebreid naar
blokjes van 20 minuten. Op die manier wordt het mogelijk om met name de hybride lessen

beter in te delen. De docent kan zijn aandacht beter verdelen over de leerlingen die in de klas
zitten en de leerlingen die de lessen online volgen.
Met bovenstaand rooster ontvangen we dagelijks zo’n 500 leerlingen op school. Een hele uitdaging,
maar we denken dat we dat op een veilige manier kunnen, als iedereen zich wederom goed aan de al
geldende maatregelen houdt: zoveel mogelijk afstand bewaren, vooral tijdens lokaalwisselingen (mét
mondkapje). Verder blijft het dringende advies natuurlijk om bij klachten thuis te blijven en de
hygiëneregels te blijven volgen. Wij blijven werken met gespreide pauzes om drukte in de gangen
zoveel mogelijk te vermijden.
We vinden het heel belangrijk dat leerlingen elkaar weer zien en spreken. Dat komt hopelijk het
welzijn van de leerlingen ten goede, want daar maken we ons de grootste zorgen over.
Natuurlijk vinden we het ook belangrijk dat leerlingen kansen krijgen om eventuele achterstanden
weer in te halen. Daarvoor hebben we in de meeste gevallen echter nog een aantal jaren de tijd. In de
loop van dit schooljaar willen we u informeren over hoe we de gelden die vrijkomen vanuit het
Nationaal Programma Onderwijs zullen inzetten om zoveel mogelijk leerlingen de ondersteuning te
bieden die ze nodig hebben en verdienen.
We kijken ernaar uit om de leerlingen weer allemaal te zien en te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,
Ronald van Bruggen, rector

