Nieuwsbrief 27 mei 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Op 22 mei heeft het kabinet besloten dat de leerlingen in het voortgezet onderwijs niet
langer 1,5 meter afstand tot elkaar hoeven te houden. Daarom mogen de middelbare
scholen vanaf maandag 31 mei weer volledig open. Natuurlijk zijn we daar blij mee. We
kunnen in de korte periode tot de zomervakantie elkaar zo toch nog wat vaker
tegenkomen op school en kunnen dan gezamenlijk het schooljaar afsluiten.
Het kabinet is van mening dat het loslaten van de 1,5 meter tussen leerlingen weer
mogelijk is. Het kabinet gaat er wel van uit dat leerlingen en personeel zich twee keer
per week testen op corona. Op die manier kan het verspreiden van een besmetting beter
worden voorkomen is de gedachte.
Met de volledige opening va de scholen keren we eigenlijk weer terug naar de situatie
zoals die vanaf het begin van dit schooljaar tot half december bestond. In deze brief leg
ik uit wat dit besluit voor onze leerlingen en onze school betekent in de periode tot de
zomervakantie.
Met vriendelijke groet,

J. Bos
Rector Rijswijks Lyceum & Van Vredenburch College
Verder openen van onze school
Zoals we dat steeds hebben gedaan, sluiten wij met onze school aan bij de besluiten van
de overheid en de richtlijnen van het RIVM. De komende weken, vanaf 31 mei, gaan we
de lessen weer zo veel mogelijk aanbieden op school. Het grootste deel van de lessen zal
dus weer op school worden ingepland, een klein aantal lessen zal nog online worden
gegeven. We stoppen met het lesgeven in de kantines en het lesgeven in gesplitste
klassen in twee lokalen. We stoppen ook met de vaste looproutes. In de kantine kan je
binnenkort weer gewoon overblijven in de pauze. De tent op het schoolplein zal worden
weggehaald.
Planning
Alle activiteiten die gepland staan om dit ‘coronaschooljaar’ goed af te ronden (denk
bijvoorbeeld aan de toetsweken) gaan gewoon door zoals al was gepland. Het volledig
openen van de school passen we hier op aan. Het betekent dat het rooster (online en
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fysiek) van week tot week verschillend kan zijn. Volg daarom goed de (dagelijkse)
wijzigingen in magister.
In de planning hieronder kan je ongeveer zien hoe we het schooljaar zullen afronden.
Week
22
23
24
25
26
27
28

Datum
31 mei – 4
juni
7 juni – 11
juni
14 – juni –
18 juni
21 juni- 25
juni
28 juni – 2
juli
5 juli – 9
juli
12 juli - 16
juli

Planning
RL volgens huidig rooster.
Klassen VVC allen weer volgens hybride rooster op school.
Geen lessen: toetsweek onderbouw, tentamenweek
voorexamenklassen
Rooster voor alle leerlingen weer grotendeels op school
Rooster voor alle leerlingen grotendeels op school
Geen lessen: herkansing/inhaal toetsweek onderbouw,
Herkansingsweek voorexamenklassen
Rooster voor alle leerlingen grotendeels op school
Diploma uitreiking VVC 7 juli
Leerlingen lesvrij: leerlingbesprekingen,
diploma uitreikingen RL 15 juli boeken inleveren en rapport
ophalen 14 en 15 juli

Algemene regels
De volgende algemene regels om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan
blijven nog steeds van kracht:

-

Leerlingen houden 1,5 meter afstand van volwassenen/personeel van de school, we
verwachten dat leerlingen daar zelf ook goed op letten.
We maken onze handen meerdere keren per dag goed schoon. Dit gebeurt in ieder geval bij
binnenkomst, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek.
We schudden geen handen.
We hoesten en niezen in onze elleboog.
We zitten niet aan ons gezicht.
In de algemene ruimtes, als je door het gebouw loopt, dan draag je een mondkapje. Als je op
een vaste plek zit, dan mag het mondkapje af.

Zelftesten
Zoals al eerder vermeld, gaat de overheid er vanuit dat leerlingen zichzelf iedere week 2
keer testen op corona. Op school zijn de zelftesten gratis verkrijgbaar. Leerlingen van 16
jaar of ouder en jongere leerlingen waarvan de ouders toestemming hebben gegeven,
kunnen 2 zelftestsetjes per week ophalen bij de conciërge. De bedoeling is dat de
leerlingen deze test thuis bij zichzelf afnemen. Bij een negatieve uitslag kan je gewoon
naar school komen. Bij een positieve test moet je thuisblijven en bij de GGD een
afspraak maken voor een officiële test. Wij verplichten het afnemen van zelftesten niet.
Wij controleren de eventuele testuitslag ook niet. We gaan er vanuit dat iedereen
verstandig omgaat met de zelftest en de uitslag daarvan.
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Informatie voor leerlingen in de onderbouw over toetsen.
Inhalen van toetsen

•
•
•
•

Als er INH in Magister staat in plaats van een cijfer, moet je deze toets nog inhalen.
De leerling maakt hier zelf een afspraak voor met de docent.
Alle toetsen moeten vóór 25 juni zijn ingehaald. Anders komt er een 1,1 in Magister te staan
en kan je niet overgaan. Je blijft dan zitten.
Het is dus heel belangrijk dat alle toetsen worden ingehaald.

Herkansen van toetsen

•
•
•

•

In de week van 28 juni kunnen leerlingen toetsen die zij slecht hebben gemaakt herkansen.
Leerlingen krijgen dan de kans om maximaal 5 toetsen nog een keer te maken.
Dit zijn de regels:
o Alleen proefwerken of praktische opdrachten die door de hele klas (op school) zijn
gemaakt.
o Alleen proefwerken of praktische opdrachten die 2 of 3 keer meetellen, dus géén SO.
o Maximaal 1 toets per vak
Sommige leerlingen die veel toetsen moeten inhalen, kunnen dat ook in deze week nog
doen.

Communicatie over einde schooljaar en start nieuwe schooljaar.
Over de afronding van bijvoorbeeld het schooljaar, de diploma-uitreiking, het inleveren
van boeken, volgt later nog meer informatie. Ook over de start van het nieuwe
schooljaar volgt uiteraard tegen de zomervakantie meer informatie. Ik hoop van harte
dat we rond de zomer de onrustige corona-periode achter ons kunnen laten en dat we
een ‘normaal’ schooljaar tegemoet kunnen zien!
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