Nijmegen, 15 december 2020
Betreft: school weer in lockdown

Beste ouders en leerlingen,
Ongetwijfeld bent u, net als wij, overvallen door het bericht dat de scholen weer dicht moeten voor
een aanzienlijke periode. Graag willen we u in deze brief informeren over wat dat voor deze week
betekent én hoe we na de vakantie verder gaan.

Vóór de kerstvakantie
Vandaag, dinsdag 15 december, is voorlopig de laatste normale lesdag. Woensdag 16 en donderdag
17 december zullen we direct overschakelen op online onderwijs. Het rooster wordt daarvoor nu
aangepast. We gaan weer naar een rooster waarbij leerlingen zoveel mogelijk in de ochtend lessen
hebben van een half uur en ’s middags aan hun huiswerk kunnen werken. Bij een aantal klassen staat
al een klassenles in het rooster; daar waar dat niet op woensdag of donderdag ingeroosterd staat, zal
de mentor daar een moment voor inplannen. Op die manier kunnen de leerlingen nog even elkaar het
allerbeste wensen voor de komende weken. Omdat de kerstactiviteiten niet door kunnen gaan, start
de kerstvakantie een dag eerder, op vrijdag 18 december.
We hadden de plannen voor een nieuwe lockdown natuurlijk klaar liggen. Maar dat neemt niet weg
dat het voor de docenten weer een hele omschakeling is om de gewone lessen om te zetten in digitale
lessen. Ook vraagt het voor heel wat docenten weer wat van de organisatie thuis. We vragen dan ook
uw begrip als het online onderwijs de komende dagen nog niet helemaal vlekkeloos verloopt.
Zoals altijd kunnen leerlingen de planningen voor de komende periode vinden in MS Teams en het
huiswerk in SOM. We gaan ervanuit dat uw kind thuis de beschikking heeft over een laptop of
computer om de online lessen te volgen. Mocht dat niet zo zijn, wilt u dat dan laten weten aan de
afdelingsleider van uw kind? Hij of zij kan dan in overleg met de afdeling ICT bekijken of de school een
laptop ter beschikking kan stellen.
Ook tijdens deze periode willen we kinderen die thuis meer structuur of ondersteuning nodig hebben
dan u als ouders kunt geven – bijvoorbeeld omdat u in een vitaal beroep werkzaam bent, of vanwege
de specifieke situatie van uw kind – de mogelijkheid geven om op school te komen werken. Daar
starten we direct woensdag al mee. Mocht u van die mogelijkheid gebruik willen maken, dan vragen
we u contact op te nemen met de afdelingsleider en de mentor van uw kind.
De openingstijden van de school op woensdag 16 en donderdag 17 december zijn van 8.15 tot 15.30
uur. Tijdens openingstijden is de receptie bemenst voor eventuele vragen. Vrijdag 18 december is het
gebouw gesloten.

Ná de kerstvakantie
De online lessen zullen in elk geval tot en met vrijdag 15 januari volgens rooster doorgaan. In de
oorspronkelijke planning zou Q2 starten op vrijdag 8 januari. We schuiven de start van Q2 voor alle
jaarlagen nu op naar maandag 18 januari. We zullen er alles aan doen om de Q-week door te laten
gaan. Ook wanneer de maatregelen op 18 januari nog niet versoepeld kunnen worden, proberen we
een vorm te vinden om toetsen af te nemen.
Ook voor de (voor-) examenklassen zullen de lessen grotendeels online plaatsvinden. Daar waar
mogelijk en noodzakelijk zullen we bekijken of maatwerk, in de vorm van lessen of toetsmomenten
(denk bijvoorbeeld aan presentaties), op school haalbaar is.
Ook na de kerstvakantie zal het gebouw geopend zijn van 8.00 – 15.30 uur. De receptie zal dan
bemenst zijn tot 15.00 uur.
We wensen u veel flexibiliteit en creativiteit om met deze situatie om te gaan. Maar bovenal wensen
we dat u en uw dierbaren gezond blijven en dat we de leerlingen op maandag 18 januari weer gezond
en wel op school mogen ontvangen!

Met vriendelijke groet,
Ronald van Bruggen, rector

