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1. Inleiding

‘Een leerling verlaat de school met een diploma op zijn/haar niveau
en is een maatschappijcompetente burger.’

Gegeven de huidige omstandigheden zijn we genoodzaakt het onderwijsaanbod te herijken. In dit Plan
van Aanpak is beschreven hoe we het onderwijs hebben ingericht/ dan wel gaan inrichten om te
kunnen voldoen aan onder andere:
-
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De minimale kwaliteits- en kwantiteitseisen,
Zicht op ontwikkeling van leerlingen, eventuele achterstanden het voorkomen/ inlopen van
deze achterstanden,
Het waarborgen van SE en CE en
het sociaal welbevinden van zowel leerlingen als medewerkers.

Vanuit onze pedagogische en didactische aanpak, waarbij rust, regelmaat en reinheid de
uitgangspunten zijn, willen we in een veilige context, voor zowel leerlingen als medewerkers,
onderwijs aanbieden en leerlingen succesvol en kansrijk maken. Met dit Plan van Aanpak willen we
duidelijkheid verschaffen naar alle betrokken partijen bij onze school over de keuzes die wij maken.
Dit Plan van Aanpak is tot stand gekomen in samenwerking met de medewerkers, het Hart van Kralingen
(leerlingenraad), de ouderraad, de MR en de algemene directie.
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2. De kern
‘Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij.’
De kern van ons onderwijs is en blijft:








We geven les volgens een rooster (fysiek en/of digitaal)
We zorgen voor elkaar;
o zowel cognitief en de ontwikkeling van vaardigheden (leren) als
o sociaal-emotioneel (welbevinden en ontwikkeling), van zowel personeel als leerlingen
Vanuit onze visie RRR bieden we duidelijkheid en structuur aan naar alle betrokken stakeholders
(lln., ouder, personeel en externen) ook in onze communicatie.
We hebben de ontwikkeling van onze leerlingen in beeld en bieden begeleiding.
We monitoren hoe de leerlingen zich ontwikkelen (Toetsing en PTA’s).
Met als einddoel: leerlingen presteren op hun niveau/ leerlingen halen een diploma en kunnen
hun weg vinden in deze samenleving.
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In deze tijden waarin alles elke dag kan veranderen, is het verstandig dat we randvoorwaarden hebben
met passende scenario’s waarin we het bovenstaande altijd kunnen bereiken.

4

3. Organisatie
Om in de tijden, waarin corona en de bijbehorende maatregelen de boventoon voeren, het onderwijs
te kunnen bieden waar wij voor staan, zijn er maatregelen in de school genomen en passende
scenario’s uitgewerkt.
Afstand
Leerlingen houden 1,5m afstand tot het personeel, de tafels in de lokalen zijn hierop neergezet.
Leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden. Collega’s houden onderling 1.5m afstand.
Iedereen op school
Om samen de organisatie te draaien, elkaar te ondersteunen en beschikbaar te zijn voor onze
leerlingen, beginnen we de dag weer om 8.15 uur met de teamstart en werken we tot 16.30 uur. Door
middel van de teamstart hebben wij als schoolleiding dagelijks de regie over de communicatie naar
het personeel. Collega’s hebben altijd de gelegenheid om vragen te stellen of informatie te delen. De
teamstart houden we in de docentenkamers waarbij de teams verdeeld zijn over 2 groepen. Dit doen
we, omdat we met het hele team niet genoeg afstand kunnen houden in 1 docentenkamer. Om te
kunnen voldoen aan de RIVM maatregelen hebben wij in het team in tweeën gesplitst.
Docentenkamer 1 (boven):
Capaciteit 18
Alta, Bada, Berh, Boet, Boza, Damj, Doay, Doct,
Duru, Ecea, Eend, Ekoo, Goed, Grlm, Kass, Lach,
Mach

Docentenkamer 2 (beneden):
Capaciteit 19
Naak, Nguy, Ntoa, Osta, Ouas, Ozan, Pata, Reed,
Rome, Rost, Rozm, Sert, Soek, Stin, Uwam, Vism,
Vosy, Yilm

Mondkapjes
Er is een landelijk dringend advies is om mondkapjes te dragen in openbare ruimtes, wij sluiten ons
daar bij aan. De ouders en de leerlingen zijn middels brieven en informatieavonden (rekening
houdend) met de RIVM maatregelen op de hoogte gesteld van de verplichtingen. Via de MR is het
dragen van een mondkapje op school tijdens het “verkeer” verplicht gesteld en onderdeel van onze
schoolregels. De verwachting is, dat mondkapjes per december 2020 landelijk verplicht worden
gesteld. De handhaving wordt gedaan door de surveillanten en onderwijs ondersteunend personeel.
Vast lokaal
Om de verkeersstroom van leerlingen in de school te minimaliseren, hebben de klassen in de
bovenbouw ook een eigen lokaal volgens een klassenplattegrond. Op deze manier zullen de leerlingen
alleen tijdens de praktijklessen en clustervakken die aangeboden worden in 3 en 4 mavo (Kunst &
Cultuurlokaal, Praktijkplaza, gymzaal/ Langepad, science) zich verplaatsen. Tijdens de praktijklessen
dragen leerlingen en collega’s desgewenst beschermende middelen ( gezichtsmasker, handschoenen,
mondkapjes etc).
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Zie de lokaalindeling hieronder:
Klas
1A
1B
1C
1D
1E

Lokaal
1A lokaal
1B lokaal
1C lokaal
1D lokaal
1E lokaal

Klas
2A
2B
2C
2D
2E

Lokaal
2A lokaal
2B lokaal
2C lokaal
2D lokaal
2E lokaal

Klas
3A
3B
3C
3D
3E

Lokaal
Lokaal Nask
Lokaal Bio
Lokaal 2
Lokaal 3
Lokaal 4

Klas
4A
4B
4C
4D

Lokaal
Lokaal 5
Lokaal 6
Lokaal 7
Lokaal 1
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Ontsmetten
Leerlingen ontsmetten hun handen bij binnenkomst van het lokaal en gaan zitten volgens plattegrond.
De docent reinigt zelf de werkplek bij binnenkomst in het lokaal.
Ventilatie
Er is speciale aandacht op dit moment voor de ventilatie in de gebouwen. Ons schoolgebouw is
gebouwd ná 2012 en voldoet daardoor aan de strenge ventilatie-eisen. Voor de zekerheid hebben we
het luchtbehandelingssysteem recent nogmaals goed laten checken om recirculatie van lucht te
voorkomen; ons ventilatiesysteem is in orde! Uit voorzorg zijn er in een aantal ruimtes CO2 meters
geplaatst. Ook zullen wij extra ventileren door regelmatig ramen en deuren open te zetten.
Aircosystemen en losse ventilatiesystemen staan uit.
De scenario’s:
De onderstaande scenario’s worden op- of afgeschaald naar behoefte. Wanneer dit veranderd, is
afhankelijk van veel variabele omstandigheden (besluit overheid, aantal afwezige collega’s,
draagkracht vervanging binnen de school, etc.). Om rust, regelmaat en reinheid te bieden, wordt er
voor gekozen om scenario’s voor een langere periode aan te houden. Als er een scenario wordt op- of
afgeschaald, dan gebeurt dat in principe vanaf de nieuwe schoolweek. In de scenario’s wordt gewerkt
met een aangepast dan wel regulier rooster (huidig rooster/lessentabel). Bij alle scenario’s heeft het
examenjaar voorrang.

Hieronder zijn de scenario’s beschreven:
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Scenario 0: dit was voor 16 maart 2020, hier zullen we weer naar terugkeren als dit mogelijk is.
Naar verwachting niet eerder dan als er een vaccin en/of medicijn is tegen COVID-19.
Scenario 1: docenten moeten 1,5m afstand houden en leerlingen niet (regulier rooster).
Hierbij geven docenten les vanuit een lokaal (of bij klachten vanuit huis via MS Teams als het
mogelijk is). Afwezige leerlingen kunnen streamen.
Optioneel: ook in scenario 1 werken we met een verkortrooster waarbij een deel van de
docenten pauze houdt met een aantal klassen in het lokaal om zo meer afstand in de “vrije
ruimtes” te kunnen houden.
Scenario 2: docenten moeten 1,5m afstand houden en we werken met een uitgedund rooster
wat in tijden met hoog ziekteverzuim onder het personeel voor continuïteit kan zorgen. In dit
scenario wordt de “invalpool” vergroot en het aantal lessen dat gegeven wordt, verkleind.
Het aangepaste rooster zal minder uren hebben (hierbij wordt de verdunning gerealiseerd bij
niet-examinabele vakken). De vakken waarvan lessen structureel komen te vervallen zullen
een aangepast programma/opdrachten bieden.
Scenario 3: docenten en leerlingen houden 1,5m afstand. Hierbij wordt de klas in een A en B
groep opgedeeld. Er wordt gewerkt met een A en een B rooster waarbij leerlingen met een A
rooster maandag, woensdag en vrijdag naar school komen. Leerlingen met een B rooster
komen dinsdag en donderdag op school. De week daarop wordt het rooster omgedraaid. Op
de dagen dat leerlingen thuis zijn, volgen ze les via MS-teams. In twee weken tijd hebben alle
leerlingen één week fysiek les en één week digitaal.
Scenario 4: lockdown/MKR lockdown: (aangepast rooster met 70 minuten rooster, i.p.v. 100
minuten). Hierbij wordt ernaar gestreefd om leerjaar 4 en de groep kwetsbare leerlingen op
school te laten komen (indien mogelijk).
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4. Communicatie
Op Melanchthon Kralingen zijn de lijntjes met het thuisfront, de leerlingen en tussen het personeel
kort. We werken met een teamstart voor het personeel en stellen ouders en/of verzorgers met
regelmaat op de hoogte van de voortgang van hun hun kind en de organisatie van de activiteiten
gedurende het schooljaar.
Omdat we een tijd tegemoet gaan die als onrustig en zorgelijk ervaren kan worden willen we het
contact met het thuisfront intensiveren. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de lijntjes kort zijn, we
geïnformeerd zijn als er wat speelt en tijdig kunnen bijsturen indien nodig. Mentoren zorgen voor de
eerstelijnscommunicatie en nemen daarom 1 keer in de 2 weken contact op met ouders om zaken
door te spreken als: het welbevinden, aanwezigheid, cijfers & toetsen en wat we kunnen verwachten
de komende tijd (de intensiteit wordt opgevoerd naar 1 keer per week bij digitaal onderwijs). Op het
moment dat er een leerling thuis zit die positief getest is, dan wel in afwachting van een uitslag is,
willen we i.s.m. SMW/MOB het contact intensiveren naar meerdere (2 à 3) keren per week. Kwetsbare
leerlingen krijgen extra ondersteuning vanuit het Ondersteuningsteam (zie Ondersteuningsplan in
coronatijd).
In school communiceren we met de collega’s over hoe wij a.d.h.v. de geldende maatregelen onze
praktijk vormgeven via plenaire personeelsvergaderingen (al dan niet digitaal) waarbij het draaiboek
met de “referentiekaart” als naslagwerk fungeert. Deze documenten worden in overleg met het team
samengesteld. Daarnaast worden de leerlingen en ouders meegenomen en geraadpleegd in het
proces (o.a. via klankbordgroep ouders, Hart van Kralingen (leerlingenparlement), het PMR-lid). De
communicatie over ontwikkelingen/wijzigingen in hoe wij op school omgaan met nieuwe maatregelen
verloopt via:




ItsLearning (publicatie referentiekaarten en brieven),
“spijbel-SMS” (verwijzing naar updates op ItsLearning + website) en
telefonisch, per mail en via MS Teams (uitleg over de meest recente gang van zaken en
checken of alles duidelijk is)

Evaluatie
De uitvoering van het beleid ( plan van aanpak) en de gemaakte keuzes worden geëvalueerd binnen
het vmt en met het personeel, ouders en leerlingen. Dit gebeurt in verschillende werkgroepen,
ouderraadvergaderingen, leerlingenraad vergaderingen en tijdens algemene
personeelsvergaderingen. Vanuit Melanchthon zijn er enquêtes afgenomen waarvan de resultaten zijn
gebruikt ter evaluatie. Daarnaast hebben we de grote veranderingen waar we begin schooljaar 20202021 mee zijn gaan werken, binnen enkele weken na de start geëvalueerd, en de acties voortgekomen
uit de evaluatie zijn geëffectueerd. Bij het inzetten van andere scenario’s (zie hoofdstuk organisatie)
zullen we deze telkens binnen elke weken na de ingang van het scenario evalueren.
Mogelijke aanpassingen in het beleid worden opgenomen in het draaiboek en gecommuniceerd naar
leerlingen, ouders en het personeel (incl. PMR-lid). In het huidige schooljaar zullen er naast het
tevredenheidonderzoek, enquêtes worden afgenomen via ItsLearning waaruit we feedback voor de
evaluatie van het beleid kunnen halen.
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5. Zicht op ontwikkeling
Door de gemaakte keuzes vanwege de huidige situatie toetsen we anders én ook minder. Hierbij is het
nog steeds van belang dat in de PTA’s alle doelstellingen uit de syllabus en het examenprogramma
gedekt zijn en dat de leerlingen goed worden voorbereid op het CE. Ditzelfde geldt voor de
kerndoelen in de onderbouw en de tussendoelen in de doorlopende leerlijn.
Hoe toetsen we:




Middels Test-correct (ItsLearning of andere varianten die we tot onze beschikking hebben)
Op papier
Middels opdrachten (welke bv. digitaal ingeleverd worden via ItsLearning)
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Achterstanden in beeld en hoe lopen we de achterstanden in?
Middels de vakspecifieke overdrachten hebben we de voortgang en achterstanden in beeld. Hierin is
per leerling aangegeven hoe we met de achterstanden omgaan. Aan het eind van een SE dan wel
rapportperiode wordt middels de behaalde cijfers deze analyse bijgesteld (achterstanden zijn
ingelopen en/of vereisen nieuwe acties). Periodiek wordt de voortgang met het team
(leerlingbespreking) besproken. Binnen het VMT presenteren de afdelingshoofden 6-wekelijks a.d.h.v.
de werkafspraken de voortgang. De secties hebben de ingevulde vakspecifieke overdrachten via het
afdelingshoofd onderwijs op de M:schijf gezet. Omdat we te maken hebben met een bijzonder jaar
waarin er wellicht meer achterstanden zijn dan gewoonlijk, is de vraag uitgezet onder de secties om
de achterstanden zo specifiek mogelijk in beeld te brengen. Hierbij is in leerjaar 1 is gebruik gemaakt
van de Diatoetsen en de LA’s (leerachterstanden) die zijn vergeleken met het voorgaande jaar.
De docenten zijn allemaal gefaciliteerd om bijlessen te geven op Melanchthon Kralingen, deze
bijlessen worden onder andere ingezet om de geconstateerde achterstanden in te lopen. Daarnaast
zijn er een aantal extra programma’s ingezet vanuit de IOP subsidie.
Er wordt regelmatig overlegd binnen het mentoren team over o.a. de prestaties, sociaal- emotioneel
welbevinden en absentie. Mentoren worden wekelijks geïnformeerd door de afdelingshoofden over
organisatorische, onderwijskundige en pedagogische aspecten binnen het leerjaar.
Groepsplannen
Bij de leerlingenbegeleiding op Melanchthon Kralingen is gebruikelijk dat alle leerlingen vanaf het
brugjaar in beeld gebracht worden. In groepsplannen zijn de basisgegevens over bijvoorbeeld taal en
rekenen en andere achterstanden dan wel kwaliteiten opgenomen. Dit vormt de basis voor de
leerlingbegeleiding welke we ook in de huidige situatie inzetten. Uit dit basisdocument worden er
groepsplannen opgesteld. Mentoren beheren de groepsplannen, hierin zijn de statische en
dynamische gegevens per leerling opgenomen. Zo ontstaat er een overzichtelijk en werkbaar
document waarin achterstanden en voorgenomen acties om de achterstanden in te lopen zijn
beschreven. De groepsplannen worden na elke leerlingbespreking verstuurd naar de betrokken
collega’s zodat een ieder op de hoogte is van de gemaakte afspraken.
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Mijn schoolplan
Aan het begin van het schooljaar vullen alle leerlingen “Mijn Schoolplan” in, dit gebeurt tijdens het
jaarstartgesprek (JSG). In dit mentorgesprek wordt de voortgang en de leerdoelen met de leerling en
ouders besproken. Daarnaast ontvangen de ouders een cijferoverzicht/rapport en kunnen zij dagelijks
via ItsLearning de voortgang monitoren. Tijdens het jaarstartgesprek zijn persoonlijke doelen
geformuleerd welke/die in de middenjaar- en eindejaar gesprekken worden geëvalueerd en waar
nodig bijgesteld. De schoolplannen worden periodiek aangepast en toegevoegd op itslearning.

(Extra) ingezette programma’s
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Remind Learning
In samenwerking met Remind Learning wordt er een programma voor de mavo-leerlingen
aangeboden waarbij ze worden getraind op leerstrategieën en op mind-set gecoacht. De groep
leerlingen die deelneemt heeft de potentie en ambitie om door te stromen naar 4 havo. De leerlingen
moeten ondanks de coronatijd goed worden voorbereid om de kans op succes te vergroten.
Eureka
Voor de leerlingen die uitval laten zien op algemene leervaardigheden, wordt er wekelijks i.s.m.
Eureka Teachings huiswerk begeleiding aangeboden. Leerlingen die achterstanden hebben
(opgelopen) en deze niet zelfstandig kunnen inlopen i.c.m. wat wordt aangeboden in de reguliere
lessen, kunnen deelnemen aan Eureka (maandag en donderdag). De leerlingen die deelnemen kunnen
vaak thuis niet in een rustige ruimte met begeleiding aan het werk met schoolwerk. Door deze
leerlingen langer op school te houden onder begeleiding van de coaches van Eureka Teachings, krijgen
ook zij deze kans.
SKVR (Dans en Muziek) + PBS
De lockdown van vorig schooljaar heeft gezorgd voor negatieve bijwerkingen op sociaal en emotioneel
gebied. De leerlingen waren niet in staat om deel te nemen aan recreatieve mogelijkheden die
bijdragen aan hun creatieve en sociale ontwikkelingen. Om deze te bevorderen/talenten te
ontwikkelen, bieden wij muziek en danslessen aan. Ook zien wij in school de dynamiek ( onrust of
zorgen) bij de leerlingen veranderen. We hopen door de inzet van PBS ( Positive, Behaviour,
Schoolwide) een positief en rustig leer en werkklimaat te kunnen creëren waarbij de focus op het
leren en de sociale veiligheid onderling centraal staat.
Reguliere bijlessen op MKR
Op Melanchthton Kralingen worden, door het lesgevend personeel, bijlessen verzorgd (dit gebeurde
ook al voor 16 maart 2020). De professionals zijn hiervoor gefaciliteerd en bespreken i.s.m. leerling,
ouder, mentor en of de schoolleiding welke leerlingen deelnemen aan de bijlessen. Ook deze bijlessen
vinden plaats met als doel om achterstanden te voorkomen dan wel weg te werken. Mochten er
achterstanden naar voren komen vanuit testresultaten dan passen de vakdocenten het re-teach
principe toe. Hierbij krijgen de leerlingen gerichte les t.a.v. de stof waarop uitval was te zien bij de
toets. Vervolgens wordt de toets (deels) voor een 2e keer afgenomen om te kunnen constateren of er
vooruitgang is geboekt. Bij verbetering wordt ook het cijfer (volgens de cijfernotitie) aangepast.
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Extra bijlessen door examen docenten (16.30-18.30 uur)
Naast de reguliere bijlessen, is een aantal collega’s extra gefaciliteerd om 2 uur per week extra
bijlessen te verzorgen. De vakken waar deze extra bijlessen voor worden aangeboden, zijn
geselecteerd n.a.v. achterstanden die onder een grote groep zichtbaar werden gedurende het eind
van schooljaar 2019-2020. Om de resultaten te monitoren en een gerichte aanpak te realiseren zal er
gebruik worden gemaakt van een nulmeting en een eindmeting.

LOB en Qompas
Op Melanchthon Kralingen maken de leerlingen en het LOB-team gebruik van Qompas voor het
digitale portfolio. Leerlingen maken verschillende LOB opdrachten welke in het portfolio worden
opgenomen. Zo is er een alternatief programma voor de stage waarbij de LOB doelstellingen
(oriëntatie op o.a. vervolgopleiding) behaald kunnen worden via het digitale LOB-dossier. De decaan
en de studieloopbaan coach hebben intensief contact met leerlingen , ouders en de vervolg
opleidingen. Tijdens deze gesprekken komt het keuzeproces voor de vervolgopleidingen nadrukkelijk
aan de orde. De schoolloopbaancoach houdt per leerling nauwgezet de voortgang bij. Het doel is dat
alle leerlingen uiterlijk 1 april 2021 aangemeld zijn bij een vervolgopleiding. Desgewenst begeleidt de
schoolloopbaancoach leerlingen en ouders bij intake gesprekken ( fysiek of digitaal). De
schoolloopbaancoach houdt nauwgezet contact met de vervolgopleidingen.
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6. Sociaal welbevinden
Leerlingen en ouders:
Gezien de huidige situatie willen we het contact met het thuisfront intensiveren. Zo kunnen we ervoor
zorgen dat de lijntjes kort zijn, we geïnformeerd zijn als er wat speelt en tijdig kunnen bijsturen indien
nodig. Mentoren zorgen voor de eerstelijnscommunicatie en nemen daarom 1 keer in de 2 weken
contact op met ouders om zaken door te spreken als: het welbevinden, aanwezigheid, cijfers &
toetsen en wat kunnen we verwachten de komende tijd (de intensiteit wordt opgevoerd naar 1 keer
per week bij digitaal onderwijs). Op het moment dat er een leerling thuis zit die positief getest is, dan
wel in afwachting van een uitslag is, willen we i.s.m. SMW/ MOB het contact intensiveren naar
meerdere (2 à 3) keren per week (zie ook Ondersteuningsplan in coronatijd).
Kwetsbare leerlingen krijgen extra ondersteuning vanuit het ondersteuningsteam. Het
ondersteuningsteam heeft een apart plan van aanpak uitgewerkt om intern en extern duidelijkheid te
geven over de aanpak.
In school communiceren we met de collega’s over hoe wij a.d.h.v. de geldende maatregelen onze
praktijk/aanpak vormgeven via een draaiboek, die in overleg met het team samengesteld. Daarnaast
worden de leerlingen, ouders en het PMR-lid meegenomen en geraadpleegd in het proces (o.a. via
klankbordgroep ouders, Hart van Kralingen, de “referentiekaarten”).
Programmering op school
Ondanks dat er kritisch is gekeken naar de jaarplanning (welke activiteiten kunnen/moeten of mogen
doorgaan), waarbij enkele activiteiten geschrapt zijn, zijn er ook een aantal activiteiten bewust met
het ook op sociaal welbevinden, gehandhaafd. Zo gaan de Voel Je Sterk-lessen in de onderbouw door
en kunnen de leerlingen die daar voor in aanmerking komen, deelnemen aan de Rots & Watertraining. Op 12 november is het Wired festival in de school georganiseerd waarbij de leerlingen
verschillende culturele uitdagingen aan zijn gegaan. Wij hebben ervoor gekozen om het project dat
gericht is op het gebruik (kansen en gevaren) van social media doorgang te laten vinden, aangezien de
leerlingen tijdens de lockdown vooral online communiceerden. Dit project wordt bijgestaan door
externe partners zoals de politie en welzijnsorganisatie Dock.
Personeel:
Juist in deze tijd moeten we ook oog houden voor elkaar, we houden het welbevinden van de
leerlingen goed in de gaten, maar daarbij is het essentieel om ook het welbevinden van elkaar te
blijven monitoren. Teamsynergie is belangrijker dan ooit en willen we bevorderen in de gesprekken
onderling, maar ook door regelmatiger een werkdag te eindigen met een gezamenlijk 'hapje en
drankje'. Collega’s en het PMR-lid worden betrokken bij de beleidskeuzes en geïnformeerd over
coronagerelateerde ontwikkelingen in de school, d.m.v. teamoverleggen, e-mails en het weekjournaal.
De aanstelling van een gastvrouw die dagelijks zorgt voor een positieve ontvangst, ontlast tegelijkertijd
het overige personeel deels tijdens de pauze surveillance. De gastvrouw heeft bij binnenkomst
aandacht voor het ontsmetten van de handen en het dragen van een mondkap. Daarnaast is er een
vaste invalkracht elke dag aanwezig om eventuele opvang van lessen te doen en zeker in deze tijd de
“eerste klappen opvangt”.
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7. Kwaliteit van de lessen
In de verschillende scenario’s (1/m 3) worden er fysieke en online lessen gegeven. In scenario 4
worden er enkel online lessen gegeven.
In scenario’s 1 t/m 3 worden lessen fysiek op school gegeven waarbij “de Kralingen les" leidend is.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een indeling met een voor-, hoofd- en nagerecht. De Kralingen-les
is uitgewerkt in de “menukaart (Bijlage 1)”. Bij de online lessen kan dezelfde indeling worden
aangehouden.
Hoe ziet een les er dan uit?
Online: via MS teams
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In alle scenario’s geeft de docent een doelgerichte les met een duidelijke opbrengst. Dit is in lijn met
de kern, zoals hierboven bij het kopje "De Kern", is genoemd. Hierbij kijkt de docent aan het begin van
de les of alle leerlingen fysiek aanwezig zijn. Als er fysiek afwezige leerlingen zijn, dan wordt de les
simultaan via Microsoft Teams aangeboden. De studiewijzer in ItsLearning is leidend. De docent maakt
een inschatting welke stof op afstand gedaan kan worden, welke instructie daarvoor nodig is en in
welke vorm. Deze inschatting is op sectie niveau bepaald en besproken met het afdelingshoofd
onderwijs. In het document: Gespreksverslag secties MKR corona zijn de aanpassingen in het
programma per sectie terug te lezen.
Op het moment dat docenten met milde klachten thuis zitten, zullen zij de les vanuit thuis via MS
Teams geven. Een vervanger zal in het klaslokaal aanwezig zijn als coach, begeleider (surveillant).
In de situatie voor corona werd op cijfers gestuurd en werden lesbezoeken afgelegd om zicht te
behouden op de kwaliteit van de lessen. Ook zijn alle lesgevende collega’s in buddykoppels aan elkaar
gelinkt. Hiermee krijgen collega’s ook zicht op de kwaliteit van de les en krijgen hier feedback op (zie
notitie Buddy’s op Kralingen). In de huidige situatie sturen we nog steeds op resultaten en worden er
gesprekken gevoerd met collega’s waarvan de cijfers opvallen t.o.v. de verwachting. De buddy’s
kunnen elkaar uitnodigen voor een online lesbezoek in Teams (observatie vindt plaats via DOT).
Vakgroephoofden kunnen hun vakgroep/sectie monitoren via Cumlaude en voeren n.a.v.
toetsresultaten op sectieniveau gesprekken over om de kwaliteit te kunnen monitoren en borgen. De
coördinatoren studievoortgang uit elk leerjaar zorgen tijdens de rapportperiode/se periode voor de
monitoring van de cijfers conform de cijfernotitie.
Aanwezigheidsregistratie:
Voor de registratie van aan- en afwezigheid van leerlingen wordt SOMToday gebruikt. Ditzelfde geldt
voor de lessen die leerlingen eventueel op afstand volgen. Als een leerling i.v.m. coronagerelateerde
klachten thuis zit, dan wordt er in SOMToday aangegeven dat de leerling online les volgt (OL).
Leerlingen die niet in staat zijn om de les (online) te volgen worden ziekgemeld. Mochten leerlingen te
laat aanwezig zijn en dit wordt door de docent ingeschat als ongeoorloofd, dan dient deze docent dit
kenbaar te maken aan de leerling en dit te mailen naar de aanwezigheidscoördinator (Aischa Tindal).
Mochten leerlingen – anders dan afgesproken – de les eerder verlaten, dan dient de
aanwezigheidscoördinator hier ook via de mail van de hoogte gesteld te worden. Dit zal vervolgens
verwerkt worden in SOMToday.
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Mentoruur
Tijdens de mentoruren is extra aandacht voor het sociaal welbevinden. Dit zal middels activiteiten en
gesprekken gefaciliteerd worden. Vanuit het ondersteuningsteam zullen handvaten gegeven worden
om de sociaal-emotionele begeleiding goed te kunnen bieden.
Het mentoruur zal daarom ook in geen van bovenstaande scenario's worden geschrapt van het
lesrooster. Desgewenst zelfs worden geïntensiveerd. Het welbevinden van de leerlingen en de sociaalemotionele begeleiding van leerlingen beperkt zich niet tot alleen het mentoruur, maar is onderdeel
van elke les.
Praktijk lessen
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Sommige lessen worden in praktijkruimtes gegeven vanwege het vak, praktische opdrachten, demo’s,
en of simulaties. Mocht het houden van 1,5m afstand tussen leerlingen en personeelsleden niet
mogelijk zijn dan dient er kritisch gekeken te worden naar de noodzaak van de aangeboden
activiteiten. Daarnaast dragen zowel leerlingen als het personeelslid een mondkapje. Tijdens de JSG
worden leerlingen hierover geïnformeerd. Leerlingen dienen zelf voor deze lessen een mondkapje
mee te nemen.
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8. Kwantiteit van de lessen
Hoe zorgen we ervoor dat zo veel mogelijk lessen doorgaan?
Zoals in het hoofdstuk “organisatie” is aangegeven, passen we verschillende scenario’s toe. De keuze
wordt gemaakt a.d.h.v. de gelden coronamaatregelen en het aantal beschikbare docenten.
Mocht een docent niet in staat zijn om naar school te komen (bv. in verband met een quarantaine)
dan geeft deze docent de les online. Een invalkracht op school zal in de klas aanwezig zijn, de
leerlingen begeleiden en voor de technische voorwaarden zorgen (MS Teams aan op het scherm etc.).
Hier wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van de vaste invalkrachten dan wel andere
OOP'ers. Ook zijn de docenten gefaciliteerd met invaluren, deze kunnen ook ingezet worden.
Deze versie van dit document is begin november 2020 gepubliceerd. Terugkijkend op de periode sinds
de start van het schooljaar zijn nagenoeg alle lessen doorgegaan dan wel opgevangen.
Leerlingendevices
In leerjaar 1 t/m 3 hebben alle leerlingen een eigen device, deze kunnen mee naar huis genomen
worden in het geval van thuisonderwijs dan wel lockdown. De leerlingen in leerjaar 4 kunnen
gebruikmaken van een CVO leenlaptop. De leerlingen(en ouders) hebben bij hun mentor kunnen
aangeven dat er een device nodig is, omdat er thuis geen of beperkt aantal devices aanwezig zijn.
Mochten lessen digitaal niet gaan volgens het gepubliceerd dagrooster, dan dienen de leerlingen dit
bij hun mentor/afdelingshoofd te melden.
Programmering
De jaarplanning is met voorbedachte raden aangepast (o.a. excursies eruit). Daarnaast is in lj 1-4
gekeken naar wat er minimaal aangeboden en getoetst moet worden. Hierbij is het aantal toetsen
geminimaliseerd/gecomprimeerd en is er gezorgd voor een programma dat in alle scenario’s
aangeboden kan worden. In het verslag dat is opgesteld n.a.v. de overleggen met de vakhoofden en
het afdelingshoofd onderwijs zijn de Toets/ PTA en programma aanpassingen uitgeschreven. Zoals
aangegeven in het hoofdstuk sociaal welbevinden gaan de activiteiten die we voor o.a. het sociaal
welbevinden als essentieel beschouwen door.
Studiewijzers
In ItsLearning is per klas voor elk vak een studiewijzer opgenomen. Hierdoor is het voor leerlingen,
ouders en de collega’s die eventueel een les moeten vervangen, duidelijk welke stof wanneer
behandeld wordt. Dit zorgt zeker in en tijd waarbij leerlingen en docenten gemiddeld vaker afwezig
zijn voor continuïteit. Zo kan een leerling die niet aanwezig was tijdens de les en ook niet in staat was
om online els les te volgen, a.d.h.v. de studiewijzer aan de slag met de te behandelen stof. Ook kan
een invalkracht gericht met een klas aan het werk gaan met het geplande programma.

15

15

9. Waarborgen SE-CE en Determinatie
I.s.m. in samenwerking met de vakhoofden zijn de PTA’s de programma’s aangepast. De nieuwe versie
van het PTA wordt besproken met PMR-lid en gaat via het stafbureau naar de onderwijsinspectie. De
voortgang wordt a.d.h.v. cijfer- en leerlingbespreking bijgehouden, bij afwijkingen gaan we het
gesprek aan met de collega.
In het coördinatorenteam leerjaar 4 maakt de verantwoordelijke collega eens in de 2 weken een
overzicht met de voortgang. Gesprekken met de betrokken, docenten, mentoren en leerlingen
worden vervolgens aangegaan.
Stage
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De praktische vaardigheden uit de stage worden op dit moment aangeboden op school. Echter
worden in de scenario’s waarbij leerlingen niet meer op school kunnen/mogen komen, alternatieven
aangeboden. Dit geldt ook voor leerlingen die voor een langere tijd thuis zitten.
De stage in leerjaar 4 welke in november gepland stond, is uit het programma gehaald. De
doelstellingen worden middels een alternatief programma aangeboden en afgetoetst, deze wijziging is
opgenomen in het aangepast PTA.
De SE week (30 november – 4 december ) krijgt een schaduwprogramma voor het geval er meer
leerlingen dan gewoonlijk afwezig zijn tijdens de SE week.
Determinatie in onderbouw.
Het determineren vindt in de onderbouw plaats (lj 1-2) en hierbij wordt er a.d.h.v. het PO-advies, de
voortgangs-/overgangscijfers en de Diatoetsen het niveau voor de bovenbouw bepaald. In de
coronatijd hebben we nog steeds genoeg cijfer geproduceerd om een goed beeld te krijgen van de
leerlingen en het niveau waarop ze in de bovenbouw kunnen instromen om vervolgens een diploma te
behalen.
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Bijlage II
Referentiekaart Corona-situatie schooljaar ‘20-’21 (versie oktober)
Het belangrijkste
 Check of je naar school mag komen. Redenen waarom je niet naar school mag komen staan
op de achterkant van deze kaart,
 Houd altijd minimaal 1,5 m afstand tot volwassenen/leerlingen,
 Was/ontsmet je handen vaak, maar in ieder geval: bij binnenkomst lokaal en na toiletbezoek,
 Geen handen schudden,
 Hoesten en niezen in de elleboog,
 Probeer van aan je gezicht af te blijven.
 Aandacht voor ventilatie. Het ventilatie systeem voldoet aan de gestelde eisen, echter zullen
wij de ruimtes met regelmaat extra ventileren d.m.v. het openen van ramen en deuren.
Mondkapje
 Tijdens de vrije momenten: in de gangen en aula, worden leerlingen en personeel dringend
geadviseerd om een mondkapje te dragen. Tijdens de lessen kan deze weer af. Iedereen is zelf
verantwoordelijk voor een eigen mondkapje. We vertrouwen erop dat je het belang van de
veiligheid hierin ook hoog hebt, zodat we dit niet verplichtend hoeven op te gaan leggen.
Les-check vooraf
 Alleen de docenten verplaatsen zich, zorg dat je dus alles voor je lesdag bij je hebt zodat jij
buiten de pauzes om niet door het gebouw hoeft te bewegen.
 Elke klas heeft een eigen lokaal.
Bij aankomst op school
 Reinig je handen met de desinfecterende gel
 Laat deuren zo veel mogelijk open zodat ze niet aangeraakt hoeven te worden.
Bij binnenkomst in het lokaal
 Reinig je handen met de desinfecterende gel.
 Plaats nemen op de vaste plek voor jou
 Geen handje bij de deur ;-)
Tijdens de les
 Blijf je altijd op je plaats zitten, totdat de docent anders aangeeft.
 Er wordt alleen met tafel geschoven als de docent dit aangeeft
 Gelden ook altijd nog de gewone schoolregels.
 Bij lessen waar geen 1,5m afstand gehouden kan worden zal de docent aangeven hoe hier
mee om wordt gegaan (o.a. dragen van een mondkapje )
Pauze
 De pauzes in de aula, het schoolplein en de leerpleinen (denk aan het mondkapje!)
o hou afstand ten opzichte van personeel en andere volwassenen in de school.
o Leerlingen mogen onder binnen de 1,5m komen.
Einde van de lesdag
 Volg de instructies van de docent om het lokaal gecontroleerd te verlaten: degenen die het
dichtst bij de deur zitten gaan het eerste, die die het verst af zitten als laatste, je verlaat het
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gebouw direct volgens de aangegeven route. Ga na het verlaten van de school
direct naar huis (blijf niet hangen voor de school).
Wanneer niet naar school?
Wat is er aan de hand?
 je hebt last van neusverkoudheid of
 je moet hoesten of
 je ademt moeilijk of bent benauwd,
 je hebt koorts (38°C of hoger).

Wat moet je doen?
Je blijft thuis tot je 24 uur klachtenvrij bent en
maakt een afspraak voor een corona test. Is deze
negatief dan mag je weer naar school.
Je maakt een afspraak voor een test:
(0800) 1202. Of https://coronatest.nl
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iemand in je huishouden heeft koorts
(38°C of hoger) of is benauwd.

Je blijft thuis tot alle leden van je huishouden 24
uur geen klachten hebben gehad.



je bent getest voor COVID-19 en hebt
een positieve uitslag



je bent getest voor COVID-19 en hebt
nog geen uitslag

Je blijft tenminste 7 dagen thuis, gemeten vanaf
het moment dat de klachten begonnen. Je moet
vervolgens ook minimaal 24 uur klachtenvrij zijn.
Je werkt via ItsLearning en teams.
Zie ook https://lci.rivm.nl/leefregels
Je blijft thuis tot je wel een uitslag hebt en werkt
via ItsLearning en teams



je bent getest voor COVID-19 en hebt
een negatieven uitslag
iemand in je huishouden is getest voor
COVID-19 en heeft een positieve
uitslag.



Je kunt naar school komen
Je blijft 10 dagen thuis en wacht totdat iedereen
in het huishouden 24 uur klachtenvrij is.

Ziekmelden via: 010-452 61 38
Thuis - online les volgen (MS – Teams en ItsLearning)
 Als je thuis zit en wel in staat bent om les te volgen op afstand, dan doe je dat op de volgende
manier. Gebruik ItsLearning voor de planning (studiewijzer) en MS Teams om de instructie van
de les op school te kunnen volgen. De docent maakt een inschatting welke stof je op afstand
kan doen en welke instructie daar voor nodig is en in welke vorm. Zorg dat je gedurende deze
lessen “aanwezig bent” in MS Teams.
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Bijlage III
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