Aan de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé

Leeuwarden, 20 mei 2020
Betreft: herstart school 2 juni 2020

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),
Het kabinet heeft besloten dat de middelbare scholen, met inachtneming van de specifieke
maatregelen, per 2 juni weer open mogen gaan. Het is natuurlijk heel erg fijn om elkaar na zo’n lange
periode weer te zien en te spreken.
Het doel van het onderwijs op school na 2 juni tot aan de zomervakantie is drieledig:
1. zicht verkrijgen op waar we na tweeëneenhalve maand afstandsonderwijs staan;
2. het bieden van ruimte aan leerlingen die nog extra ondersteuning nodig hebben of
achterstanden moet inhalen;
3. het bieden van quality time voor een aantal vakken en vakken die moeilijk op afstand te
geven zijn zoals LO.
Voor de opstart van het onderwijs op school hanteren we een drietal uitgangspunten:
1. we volgende de richtlijnen van het RIVM en het kabinet;
2. we gebruiken het protocol opstart voortgezet onderwijs van de sociale partners;
3. we gaan zoveel mogelijk uit van wensen en behoeftes van docenten en leerlingen.
Het protocol van de sociale partners schrijft voor dat de anderhalve meter afstand op iedereen van
toepassing is. Dit brengt voor het onderwijs op school de nodige beperkingen met zich mee. In de
praktijk betekent het dat elk leerjaar slechts één dag per week op school kan zijn. Dit impliceert ook
dat we op school keuzes moeten maken. Het aanbod is beperkt. Op de dagen dat de leerlingen niet
op school zijn blijft het reguliere rooster in tact.
De verdeling van de dagen waarop de leerling op school is ziet er als volgt uit:
Maandag
klas 4
Dinsdag
klas 2
Woensdag
klas 1
Donderdag
klas 5
Vrijdag
klas 3
Per leerjaar ziet het programma voor de schooldag er anders uit. De specifieke invulling van de dag is
voor elk leerjaar uitgewerkt en wordt aan de ouders/verzorgers en de leerlingen met deze brief
meegestuurd.
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Uit het protocol opstart voortgezet onderwijs brengen we de volgende punten onder jullie aandacht:
 als je ziek bent blijf je thuis. Bij twijfel of vragen neem dan contact op met de leerjaarleider;
 in elk lokaal hangen de RIVM richtlijnen waar we ons allemaal aan houden;
 we houden allemaal anderhalve meter afstand tot elkaar.
 in de school en op het plein zijn markeringen aangebracht;
 fietsen worden in de fietsenstalling op ruime afstand van elkaar geplaatst;
 leerlingen komen via de hoofdingang naar binnen en gaan via de zijuitgang naar buiten;
 bij binnenkomst in de school ontsmet de leerling zijn handen;
 in de school is met pijlen de route voor eenrichtingsverkeer aangegeven;
 de leerling gaat direct naar het betreffende lokaal;
 in elk lokaal liggen bij de ingang papieren doekjes en desinfecterende gel en
oppervlaktesprays.
 leerlingen maken bij binnenkomst en bij vertrek hun eigen tafels schoon. De gebruikte
doekjes doen de leerlingen in de prullenbak;
 de kantine is gesloten voor verblijf;
 leerlingen gebruiken geen kluisjes, blijven in het lokaal, ook tijdens de pauzes en nemen de
jas mee in het lokaal;
 de groepen worden in drieën gesplitst om de anderhalve meter afstand te kunnen
garanderen;
 leerlingen maken indien gewenst tijdens de lessen gebruik van het toilet. Dit om drukte in de
toiletten tijdens de pauzes te voorkomen;
 aan het einde van de lesdag gaan de leerlingen direct naar huis en blijven niet hangen op of
rond de school;
 de ramen en de deuren van de lokalen zijn zoveel mogelijk open;
 wanneer er sprake is van een les LO moeten leerlingen er rekening mee houden dat er geen
kleedruimte beschikbaar is. De leerling komt in gymkleding naar school of kleedt zich om op
het sportveld;
 aan leerlingen die binnen een straal van 8 kilometer van de school wonen wordt uitdrukkelijk
verzocht om lopend of met de fiets naar school te komen en geen gebruik van het openbaar
vervoer te maken;
 ook voor leerlingen die buiten een straal van 8 kilometer van school wonen wordt
uitdrukkelijk verzocht om met de fiets naar school te komen en geen gebruik van het
openbaar vervoer te maken. Leerlingen kunnen ook gebracht en gehaald worden door een
ouder/verzorger. De VO-raad en regionale vervoerders maken nog afspraken over speciaal
vervoer voor leerlingen die te ver weg wonen om te fietsen.
We gaan ervan uit dat iedereen zich aan de afspraken houdt en dat we met elkaar nog een paar
mooie weken hebben voordat de zomervakantie begint. De situatie voor het onderwijs na de
zomervakantie is nog niet duidelijk. Zodra hier meer over bekend is worden jullie erover
geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Bernadette Pelgrum, rector

Bijlagen: 2 (rooster per leerjaar en groepsindeling)
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