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Beste leerlingen en ouder(s) of verzorger(s),

Na een periode van informatierust, mede door de vakantie en enkele vrije dagen, is het weer
tijd om jullie aandacht te vragen. We komen gelukkig langzamerhand in rustiger vaarwater
wat de pandemie betreft. Toch zijn er opnieuw nieuwe ontwikkelingen en maatregelen die
onze en jullie aandacht vragen.
Zelftests door leerlingen
Weliswaar hebben we de risicogerichte tests nog niet hoeven in te zetten in klassen, toch
komt er een nieuwe mogelijkheid bij:
vanaf dinsdag 25 mei mogen leerlingen per week twee zelftests afnemen, en wel thuis. Zo’n
zelftest neem je af als er niets aan de hand is, gewoon om te kijken of je de deur uit mag.
Vanaf die dag mogen leerlingen iedere week twee zelftests ophalen.
Voor de goede orde:
- Niet bij klachten: dan blijf je thuis en bel je de GGD voor een test
- Niet om de quarantaineperiode te verkorten
- Altijd vrijwillig
- Altijd zonder consequenties
- Niet ter vervanging van de geldende maatregelen
Bij de test zit een duidelijke instructie, hoe te handelen.
Deze mogelijkheid kan de kans op een besmettingshaard nog verder verkleinen.
De tests zijn af te halen bij de conciërge in de verschillende gebouwen.

Besmettingen
Het aantal nieuwe meldingen van besmettingen onder zowel leerlingen als medewerkers
stond al ruim een week op nul. Vandaag kwam er een melding binnen, van een leerling die
twee weken lang niet op school was geweest. We hopen vurig dat het aantal zo laag blijft.

Schoolscan
Voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs op onze school zijn we bezig
met het voorbereiden en uitvoeren van een scan, om in beeld te brengen waar we vooral
aandacht aan moeten besteden in de komende schooljaren. Deze scan is ontworpen door de
twee onderzoeksdocenten van het CLV, mevrouw Dielemans en meneer Brons. We laten de
scan los op de gegevens die we hebben verzameld en genereren nieuwe gegevens via

vragenlijsten. De scan moet uitwijzen welke keuzes we gaan maken uit de menukaart van
mogelijke interventies, die het ministerie heeft geleverd.
Half juni zullen de uitkomsten van de scan bekend zijn.
We weten nu al dat we in het lesrooster extra ruimte nodig zullen hebben. Om die ruimte
vrij te maken, werken we vanaf het komende schooljaar met een 45- minutenrooster. Dat
biedt de mogelijkheid om meer roosterposities te gebruiken (van 40 naar 50 per week) voor
steunlessen, extra begeleiding etcetera, zonder dat het nachtwerk wordt in de school.
Dat betekent dat we vanaf het komende schooljaar om 08.15 uur de schooldag beginnen en
gebruik kunnen maken van 10 lesuren per dag. Uiteraard niet voor alle leerlingen achter
elkaar, want het aantal uren in de lessentabel gaat niet omhoog. Die extra ruimte is nodig
voor steunlessen, mentoraat, coaching, overleg, ontwikkeling en andere activiteiten.
Zodra de scan is uitgevoerd en de keuzes zijn gemaakt, in overleg met de
medezeggenschapsraad, zullen we u en jullie nader op de hoogte brengen.

Alle leerlingen naar school?
Er hangt een besluit in de lucht over het loslaten van de anderhalve-meter-maatregel, zodat
alle leerlingen weer tegelijkertijd naar school kunnen. Daar zien we naar uit in het belang
van onze leerlingen. Er zit ook een spannende kant aan, vanwege de gezondheidsrisico’s
zolang medewerkers niet allemaal gevaccineerd zijn. We wachten de berichten over het
besluit nog even af.

Graag wensen we iedereen geestdriftige Pinksterdagen toe,
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