
 

           
 

 

ONDERWIJS  
Plan van aanpak 

2020-2021 
 

 
PIKETPALEN 
MELANCHTHON 
 

 
1. Kwantiteit en kwaliteit van lessen 
2. Zicht op ontwikkelng en achterstanden 
3. Inlopen en voorkomen achterstanden 
4. Waarborgen SE CE 
5. Sociaal welbevinden 

 

 
KERN IS EN BLIJFT 
 

 
- We geven onderwijs 

Onderwijs is kennis, kunde, algemene vorming en mensontwikkeling 
- We zorgen voor elkaar; 

o zowel cognitief (leren) als 
o sociaal-emotioneel (welbevinden en ontwikkeling) 

- We communiceren goed met elkaar; 
- Met als einddoel: leerlingen gaan over / leerlingen halen een 

diploma. 
 
Deze kern is passend bij de kernwaarden van de school: gedegen, uitdagend 
en empathisch.  
 

 
PROCES 

 
De gemaakte keuzes hieronder staan niet in steen gegrift, maar bieden ons 
een palet aan interventies en evaluatiemomenten om te kunnen schakelen 
in onzekere tijden waarin frequent veranderingen optreden. 
 
Het plan van aanpak is opgesteld door de directie in samenspraak met 
docenten, ouders (ouderklankbordgroep) en leerlingen;  met medeneming 
van de adviezen van de VO-raad, het onderwijsplein van Melanchthon en de 
wekelijkse uitwisselingen van ervaringen en ideeën van andere 
Melanchthon-scholen (tijdens het MMT). 
 
De directie monitort structureel (wekelijks tijdens het directieoverleg) de 
genomen maatregelen en vorm van onderwijs en overlegt frequent met het 
personeel, leerlingen en ouders. Bij besluiten en veranderingen die een 
formeel karakter hebben, worden plannen of veranderingen aan de MR 
voorgelegd. 
 
Verder is de directie structureel in contact met onze externe partners: GGD, 
gemeente, KOERS-VO, en diverse partijen uit de zorg om generieke 
kwesties of individuele leerlingen te bespreken en te handelen waar nodig. 

 

 
In deze tijden waarin alles elke dag kan veranderen,  
is het verstandig dat we randvoorwaarden hebben waarin we bovenstaande altijd kunnen bereiken. 
 



 
CURRICULUM 
 

 
Wat: 
We hebben bepaald wat de kernstof is voor dit schooljaar: 

- om de doorstroom naar het volgende leerjaar en examen te 
garanderen; 

- we hebben binnen de wettelijke mogelijkheden keuzes gemaakt en 
gesneden; 

- de docenten hebben de opdracht zich aan dit aangepaste 
PTA/curriculum te houden (en zich tot deze kern te beperken hoewel 
dat niet hun eerste natuur is). 

 
Proces: 
In mei-augustus 2020 hebben wij – met het oog op een nieuw schooljaar 
met corona- ons curriculum onder de loep genomen én pr-actief het 
curriculum aangepast: zorgen dat de kern gewaarborgd is (in les en 
toetsing)en niet noodzakelijk dubbelingen uit het PTA gehaald. Verder is 
nadrukkelijk gekeken welke toetsen en examenonderdelen digitaal of 
andersoortig getoetst kunnen worden. 
 
De directie heeft daartoe de urgentie benadrukt, is meermalen daarover in 
gesprek met de docenten gegaan, het voorstel van de docenten is door de 
directie kritisch bekeken. 
 
Het eindresultaat is in september 2020 aan de MR voorgelegd en door hen 
geaccordeerd. 
 
Opmerking 
Onze uitgangspunten qua curriculum hebben wij meermalen met ouders en 
leerlingen besproken en gecommuniceerd: wij willen gedegenheid en rust 
uitstralen. 
 
Het voorliggende curriculum en PTA is redelijk corona-proof. Alleen bij een 
langdurige lockdown is een aanpassing noodzakelijk qua data en/of afname 
fysieke toetsingen. 
 

 
TOETSINGEN 
 

 
Wat: 
Door de gemaakte keuzes toetsen we anders én ook minder (in lijn met een 
ingezet proces): 

- Meer op proces (kwalificaties); 
- Garanderen dat kunde en kennis voorhanden zijn; 
- Differentiatie soorten toetsingen (fysiek op papier, opdrachten op 

school en op afstand – in teams-, middels dossiers en meer digitaal 
(zowel toetsen, mondelingen, blogs, vlogs, etc.) 

 
Hoe: 
Gelijktijdig bij het ‘indikken’ van het curriculum en PTA is gekeken naar 
welke toetsingen op welke wijze kunnen plaatsvinden.  
 
Overwegingen daarbij: 

- de ervaringen uit maart-juni 2020 meegenomen en is gekeken of 
deze aanpassingen ook van toepassing zijn en waren op het 
schooljaar 2020-2021; 

- de uitgesproken wens in het schoolplan om (met name in de 
onderbouw) meer aan proces- en minder aan productbeoordeling 
te doen én om indien mogelijk praktische onderdelen ook als 
praktijkwerk te doen; 



- de voortgang in SE te garanderen door pro-actief digitale toetsen 
en PO’s op te nemen. 

 
Proces: 
zie proces bij curriculum 
De gedane aanpassingen qua toetsingen hebben geen invloed op de wijze 
van determinatie of voortgang voor de leerling, 
 
Inhaalsystematiek ongewijzigd 
Voor het inhalen van toetsingen hebben wij het reglement niet hoeven 
aanpassen: we hebben meerdere inhaalmomenten staan in de jaaragenda. 
En bij leerling die zeer veel moeten inhalen, wordt –zoals ook anders- een 
maatwerkinhaalprogramma door het afdelingshoofd opgesteld. 

 
PRAKTIJKONDERDELEN 
 

 
Wat: 
Vele vakken hebben fysieke praktijkonderdelen vroeg in het schooljaar 
gezet of zo vormgegeven dat afname zowel op school  als digitaal kan. 
 
Hoe en proces: 
De directie heeft de vakken met veel praktijkonderdelen verzocht rekening 
houdende corona, het jaargetijde en het onderwijsproces zo veel mogelijk 
praktijkonderdelen aan het begin van het kaar in te plannen (of zo vorm te 
geven dat deze digitaal kunnen plaatsvinden). 
 
Na overleg en dubbelchecks is het resultaat daarvan geïmplementeerd in 
het curriculum en PTA. 
 

 
KEUZES EN ROOSTERS 
 

 
Wat: de keuzes: 

- Contact (het liefst tijdens de fysieke) les achten wij wenselijk om 
onderwijs te geven en onze leerlingen te begeleiden; 

- Wij maken geen onderscheid tussen kern- en bijvakken! Elk vak, elke 
les moet wel zijn eigen kern formuleren en waarborgen. 

- Alle vakken en contacten (dus ook de mavomentormiddag, de 
Philippusdagen, de Molenvijverlessen én de vakken LO, muziek en 
tekenen) zijn wezenlijke momenten van contact, begeleiding, 
talentontdekking, ontspanning in onze onderwijsvisie; 

 
Hoe en proces: 
De directie heeft een concept gemaakt van hoe te handelen in 2020-2021. 
Deze memo is met leerlingen besproken, met de ouderklankbord besproken 
en aantal keren met het personeel besproken (digitaal en fysiek). 
Meegenomen zijn vragen, adviezen en opmerkingen uit enquêtes (google 
forms). Uitgangspunten waren de kernwaarden en de praktische 
mogelijkheden van de school (opvangkracht, aantal lokalen, etc.) 
 

 
Roosters – A 
De scholen zijn open, maar door structurele incidentele lesuitval (docenten 
thuis door corona: testen, quarantaine of besmet) staan de continuïteit en 
de rust onder druk. 
 
We organiseren structureel een extra “opvang”-kracht op de werkvloer: 

- Opvang om rust en continuïteit te waarborgen; 
- De opvang kent een surveillance-opzet: 

o Molenvijverles 
o Toetsen 



o Starten digitaal les van de thuiszittende docent en 
begeleiden van die klas tijdens de les. 

 
Realisatie van ‘opvang-handen” door: 

- Inhuur derden 
Inhuur van een opvangkracht (0,5 fte; alle ochtenden per week) 

- Inzet stagiaires  
Bijkomend voordeel: zijn doen meer leservaring (stukje geven én 
bijwonen) op dan nu mogelijk was in te volle klassen) 

 

 
Leerlingen korte tijd thuis door ‘corona’ 
 
Leerlingen die wegens corona thuiszitten: 

- Worden door de docent in de les ingebeld in teams; 
- Zij kunnen de les ‘passief’ bijwonen; het is niet mogelijk om actief de 

les bij te wonen (de focus van de docent ligt in de klas); 
 
De afwezigheidsduur van deze leerlingen is 3-5 dagen, zodat later en via de 
mail / teams bijgepraat kan worden. De achterstand die door deze 
afwezigheid ontstaat is minimaal / net zo groot als bij een normale 
afwezigheid door ziekte/griep én wordt soepel in de week van terugkomst 
ingelopen. We vallen dan terug op de wijze waarop een leerling na een korte 
afwezigheid zijn achterstanden inloopt. 
 

 
Roosters – B 
Indien de 1.5 meterschool1 terugkeert of als scholen fysiek dicht moeten 
(lock-down of quarantaine op grond van besluit overheid of GGD) treedt het 
coronarooster in werking 
 
Praktische keuzes: 

- de lesuren LO, muziek en tekenen worden gehalveerd: bij deze 
fysieke vakken is compleet digitaal onderwijs niet reëel; 

- het derde lesuur (per vak) in MAVO4 wordt een ‘zelfwerkuur’; 
 
Invulling van de uren: 

- beide lesuren zijn verplicht voor de leerlingen; 
- de docent bepaalt op grond van thema/onderwerp/aard van het vak 

hoe deze lessen digitaal worden gegeven (zoals ook in de fysieke les 
het geval is), bijvoorbeeld: 
 
A. Indeling per les 

o Het 1ste lesuur is bedoeld voor uitleg, instructie, 
hoorcollege; 

o Het 2de lesuur is bedoeld voor toelichting: leerling 
benadert docent via chat; docent benadert leerling via 
chat   

 
 
 

                                                           
1 We werken dan wederom met halve klassen: 

- Klas splitsen in groep A en B 
- Week 1: groep A maandag, woensdag en vrijdag op school; dinsdag en donderdag in teams; groep B dinsdag 

en donderdag op school; maandag, woensdag en vrijdag in teams. 
- Week 2: omdraaien groep A en B op school/ in teams, etc. 

 



B. Indeling in groepjes 
o Docent verdeelt de klas in kleinere groepjes waarbij de 

ene groep intensief begeleid  
o De andere groep werkt zelfstandig door en kan vragen 

stellen in de chat 
 

C. Onderwerp 
o Bij praktisch werk kan het zijn dat de les een werkles is 

waarin de docent / leerling elkaar in de chat benaderen 
voor uitleg / controle 

 

 
BEGELEIDING & CONTACT 
 

 
Begeleiding en contact met leerlingen / ouders was en is de kurk waarop 
het onderwijs geven drijft. En wij durven hardop te zeggen dat we daar goed 
in zijn. Het doen wat we deden, is dus essentieel. 
 
In bovenstaande varianten is zowel de begeleiding als het contact op 
cognitief (vakken: kennis en kunde) én op sociaal-emotioneel gebied 
gewaarborgd. De vorm zal in een digitale variant alleen anders zijn. 
 
We hebben gekozen om grotendeels (zo lang de school open is) niet te 
minderen in mavomentormiddag, molenvijverles, mentoraat, LOB en 
Philippusdagen én op de vakken LO, muziek en tekenen.  
 
Deze lessen, dagdelen en dagen zijn van groot belang voor het leren leren 
en het welbevinden / ontwikkelen: en daarmee voor het hebben van contact 
en het kunnen begeleiden. 
 
Het volgen van onze leerlingen (met name de leerlingen die de vorige 
lockdown uitvielen) hebben we geïntensiveerd om eerder opvallen e/o 
uitvallen op te merken en daarop te kunnen anticiperen  (mentoren, 
afdelingshoofden en het ZAT spelen daarin een grote rol). Deze ‘uitval-
groep’ krijgt ook preventief al begeleiding (zie onder bij borging zicht 
ontwikkeling en achterstanden – uitvallers-). 
 

 
COMMUNICATIE 

 
De berichtgeving naar ouders en leerlingen verloopt via weekmails (via de 
afdelingshoofden en mentoren) en/of mails van de vestigingsdirecteur. De 
website en microsoft teams zijn ondersteunende en aanvullende kanalen 
om te voorzien in de berichtgeving. Tevens worden regelmatig losse 
‘corona-mails’ naar ouders gestuurd door de directie: n.a.v. 
persconferenties, als er veel vragen of onrust is, als de school de 
mening/ervaring van ouders/leerlingen peilt. 
 
Rondom besmetting en quarantaine heeft de school ouders en leerlingen 
meermalen van haar handelen op de hoogte gebracht: 

- We volgen richtlijnen en adviezen GGD; 
- Bij de noodzaak tot inlichten klas / leerlaag op advies lichten wij 

leerlingen/ouders per brief/mail in; 
- Bij incidentele besmetting die leidt tot verzoek tot quarantaine 

klasgenoten spreekt de school de ouders/leerlingen, zodat zij hun 
nauwe contacten inlichten; 

- Bij elke vraag omtrent wel/niet thuisblijven, quarantaine of testen 
verzoeken wij de ouders de school te contacteren, zodat wij met hen 
kunnen meedenken. 
 

 



De interne communicatie verloopt via teamoverleggen, plenaire 
personeelsvergaderingen, email (mevomeel) en telefonie. Tijdens periodes 
waarin collega’s thuis moeten blijven / school dicht is, vindt 
communicatie/contact plaats via de app / in teams (zowel formeel en 
informeel overleg). School probeert met het personeel zoveel mogelijk de 
reguliere vergaderingen (aangepast volgens de richtlijnen) door te laten 
gaan. Verder achten wij het informele contact (via de corona-app, via mobiel 
en app met thuiszitters; een digitale borrel in teams) van essentieel belang 
en proberen we op informele momenten (als de richtlijnen dat toelaten) de 
samenkomsten (een 1,5-borrel, teambowl-overleg, etc.) te organiseren. 
 
Zowel ouders, leerlingen als personeel wordt regelmatig via de mail of via 
google forms naar hun input en ervaringen gevraagd. Op grond van de input 
en ervaringen kan, indien noodzakelijk, unieke en/of generieke 
aanpassingen worden gedaan. 
 
Wij verwachten ook van ouders en leerlingen dat zij de verantwoordelijkheid 
nemen om met ons proactief te communiceren. Wij verzoeken de leerlingen 
tijdens digitale lessen hun camera aan te zetten om het lescontact te 
verbeteren (immers, verplichten is gezien de AVG niet toegestaan). 
 
Bij een lockdown stellen wij wederom devices voor leerlingen in bruikleen 
ter beschikking. 
 

 
CHECKS & BALANCES 

 

 
BORGING KWANTITEIT & 
KWALITEIT LESSEN 

 
Borging kwantiteit lessen 

- Door een extra werkkracht op de werkvloer te hebben én bij 
thuiszitten van de docent microsoft teams te geven, wordt een 
substantieel deel van (mogelijke) lesuitval opgevangen; 

- Tevens worden invaluren van aanwezige docenten (opgenomen in 
hun normjaartaak) gebruikt om lessen op te vangen; 

- Deze opvang is realiseerbaar bij een uitval tot 10% van het personeel. 
Daarboven worden keuzes gemaakt: elke klas houdt een 
aaneengesloten rooster en krijgt in elk vak les; 

- Directie en roostermaker houden bij wat per klas en vak de lesuitval 
is en spreken elkaar daarover frequent, zodat zij bij substantiële 
kwantitatieve uitval in een bepaalde klas of in een bepaald vak 
kunnen handelen (door bijv. een extra kracht aan te trekken). 

 
Borging kwaliteit lessen 

- Door curriculum aan te passen, is meer ruimte voor de kernstof 
gegenereerd; 

- Toetsen worden gebenchmarkt met de toetsen/opbrengsten uit het 
verleden; 

- VMT is meer dan ooit in gesprek met docenten (over hun vakplan, 
vakinhoud, didactiek, toetsbeleid: zijn dit jaar ook de speerpunten 
van gesprek en nascholing). 

- Voor de digitale les zijn varianten vastgesteld waarin de docent op 
grond van de aard van de les en de leerling bepaalt hoe les te geven: 
deze varianten zijn weergegeven bij rooster B. Onze ervaringen uit 
de maanden maart-april spelen daarin een belangrijke rol 

- Wij beseffen ons dat de digitale les niet geheel de fysieke les kan 
vervangen: de groepsprocessen, groepsdynamieken en non-verbale 
communicatie is minder mogelijk. Derhalve is meer contact 



(individueel benaderen: beeldbellen en chatten) en controle 
(checken van gemaakt werk van leerlingen) noodzakelijk. 

 
 
 
In bovenstaande borging spelen de volgende actoren en handelingen een 
rol: 

- Directie 
Leden van de directie zijn in overleg met docenten, bezoeken m.b.v. 
de DOT de fysieke of digitale les, en monitoren de cijferopbrengsten 
van leerlingen. 

- Roostermaker 
De roostermaker is de spil in het maken van de roosters (alle 
varianten). Hij signaleert lesuitval en overlegt met en adviseert de 
directie in dezen. Bij tijdelijke uitval kan hij zelf docenten als 
vervanger in zetten (alle personeelsleden hebben daartoe uren in 
hun normjaartaak) én kan hij in overleg met de directie de 
structurele ‘invaller’ inzetten. Bij langdurige uitval wordt met HR zo 
snel mogelijk inval gerealiseerd. 

- Docenten 
Na elke periode leggen de docenten verantwoording af aan de 
directie aangaande hun SE-cijfers, CE-cijfers, onderbouwcijfers, 
volledigheid examendossier, aanpak achterstanden en doorlopende 
leerlijn. 

- Vakplan 
Elke sectie stelt zelf in haar vakplan haar ambities, didactische en 
pedagogische beleid op waarbinnen toetsbeleid en kwaliteitsborging 
ook een thema is. Het vakplan is geen doel op zich maar een middel 
om als sectie met de directie te spreken. 

- Examensecretaris en onderwijsplein Melanchthon 
Belangrijk in het proces van monitoring en als ‘vraagbaak’ zijn de 
examensecretaris en het onderwijsplein Melanchthon. Zij screenen 
opbrengsten (middels cum laude), PTA’s, protocollen van de VO-raad 
om vervolgens vragen te stellen om zo beter de kwaliteit van het 
onderwijs en de opbrengsten te waarborgen. 

 

 
BORGING ZICHT OP 
ONTWIKKELING & 
ACHTERSTANDEN 

 
Borging zicht op ontwikkeling (en specifiek achterstanden): cognitief en 
sociaal-emotioneel: 
 
Wat 

o Mentoren zijn de spin het web in onze leerlingbegeleiding: zij zien en 
spreken hun mentorleerling dagelijks/wekelijks. Zij kennen hun 
leerlingen het beste, signaleren zorgen, bespreken zorgen met hen 
en hun ouders; 

o Docenten melden en signaleren sociaal-emotionele en/of cognitieve 
zorgen (dat kunnen ook achterstanden zijn) aan de mentor en/of het 
ondersteuningsteam 

 
Hoe 

o SOM is ons middel van communicatie waar alle betrokkenen rondom 
een leerling hun signalering, aanpak en communicatie plaatsen; 
 
 
 
 
 



o Bij ‘normale’ zorg onderneemt de mentor en/of de docent actie: 
Mentor: spreken met leerling en ouders, ondersteunen en afwegen 
of meer ondersteuning noodzakelijk (hij schakelt daartoe indien 
nodig de hulp van het afdelingshoofd in); 
Docent: spreken met leerling, en indien nodig met de ouders, om de 
ondersteuning te bepalen (dat kunnen vormen van leren leren zijn, 
vaker huiswerk controleren, etc.) 

o Bij ‘urgente’ of ‘verhoogde’ zorg komt het ondersteuningsteam in 
actie. Zij bepalen op grond van de aard van de urgentie of 
ondersteuning welke lijnen ingezet worde. 
Interne lijnen: SMW, BPO, RT, etc. 
Externe lijnen: Koers-VO, Veilig Thuis, CJG, wijkteam, etc. 

o Tevens worden onze bestaande ondersteuningsmomenten voor 
begeleiding gebruikt: de Molenvijverles (startuur in de onderbouw 
waarin leerlingen op school onder begeleiding van een docent hun 
lessen voorbereiden en daarin ondersteund worden) en onze 
mavomentormiddagen (alle jaarlagen en hele middag in de week) 
waarin leerlingen begeleidt en ondersteund worden in leren leren, 
mens- en groepsontwikkeling en werken aan schoolonderdelen. 

o Gezamenlijk worden leerlagen of klassen door het afdelingshoofd 
met mentoren en/of vakdocenten elke 4-6 weken besproken om 
klassen- en leerlingontwikkelingen te signaleren en gezamenlijk 
een aanpak te duiden. 

 
Proces 

o Dagelijks/wekelijks gesprekken tussen mentoren/docenten met 
leerlingen en ouders, indien noodzakelijk met directie / ZAT erbij; 

o Elke 6 weken maakt de directie met alle input een doorloop van elke 
leerlingen; we hanteren daarin de systematiek groen-oranje-rood 
(groen: gaat goed, oranje: een zorg; rood: grote zorg). Deze 
‘stoplichtbrief’ wordt schriftelijk door de mentor met leerling en 
ouders gedeeld waarna een afspraken worden gemaakt over 
handelingen en acties. 

o In algehele zijn is sprake van een intensivering van de bestaande 
volgsystemen (zowel formeel: SOM, ZAT, gesprekken, meldingen als 
informeel: meer onderbuik benoemen) en tevens van een 
intensivering van gesprekken met ouders over voortgang: meer 
contact, vaker signaal (stoplichtsystematiek) afgeven; 

 
Andere specifieke interventies 
 
Groep – gesignaleerde uitvallers 2019-2020 
Voor een specifieke groep leerling is gekozen voor een extra actie: 

o Leerling die in de vorige periode uitvielen, tekenen van uitval 
vertoonden of een vermoedelijke achterstand hebben opgelopen zijn 
met de middelen van het IOP in een traject van leren leren en 
achterstandsbegeleiding gezet. 

o Er zijn twee trajecten:  
A. september-december waarin deze leerling krachtiger worden 

gemaakt in leren en leren en achterstanden bij de kernvakken 
worden aangepakt; 

B. januari zal een nieuwe groep leerlingen eenzelfde pakket 
aangeboden krijgen en zal een aantal leerlingen – vastgesteld 
door het ZAT - extra individuele begeleiding blijven ontvangen. 

De trajecten in het kader van het IOP laten wij door remind learning (om de 
bestaande docenten niet meer te belasten en aangezien wij goede ervaring 
met dit instituut hebben). 
 



De begeleiders van remind houden de afdelingshoofden op de hoogte van de 
vorderingen van de leerlingen; zij informeren mentoren en ouders daarover. 
Dat gebeurt halverwege het traject, zodat – indien noodzakelijk- 
aanpassingen gedaan kunnen worden. Verder zouden de vruchten van het 
traject zichtbaar en voelbaar moeten zij bij de leerling, de mentor en de 
vakdocent: daartoe is men met elkaar in gesprek en zou –als doelen behaald 
worden- de leerling minder vaak gesignaleerd moeten worden. 
 
Uitval-, probleemsignalering intensiveren 
Daarnaast is er een intensieve controle van aanwezigheid en het startklaar 
voor de les (d.w.z. huiswerk en spullen in orde): afwezigheid en niet 
startklaar-zijn is ook voor corona een pre-signalering van uitval of een 
andere problematiek. 

o Elk lesuur worden alle leerlingen op aanwezigheid gecontroleerd en 
wordt afwezigheid bij ouders geverifieerd.  

o Maandelijks wordt afwezigheid gecontroleerd: bij meer 10% niet-
corona-gerelateerde afwezigheid wordt de communicatie met 
ouders gezocht en indien noodzakelijk een hulplijn ingezet (huisarts, 
CJG, SMW, etc.) 

o Elke les wordt de startklaarheid van de leerling gecontroleerd 
(spullen en huiswerk in orde). Bij het ontbreken daaraan wordt actie 
richting de leerling ondernomen en worden ouders per mail door de 
docent op de hoogte gesteld. Bij frequente constatering van niet 
startklaar worden ouders achtereenvolgens door mentor-
afdelingshoofd gecontacteerd om gezamenlijk tot een oplossing te 
komen (ondersteuning en/of santioneren). 

o School hanteert de aanname dat bij veel niet-corona gerelateerde 
afwezigheid én bij niet start klaar zijn er een onderliggend probleem 
is en de kans op uitval / achterstand groot/groter is. 

 
Brugklassers  
Bij alle brugklassers wordt in de herfst een NIO afgenomen aangezien wij 
hen minder goed kennen dan de leerlingen die we al op school hebben én 
hun laatste maanden basisschool door corona anders is verlopen (lesuitval, 
geen CITO, etc. etc.) 

o We krijgen dan naast de andere gegevens (OKR, overdracht 
basisschool, ervaring eerste 2 maanden) een nog beter beeld van 
onze leerlingen  en/of kunnen hiaten en deuken ontdekken.  

o De uitslag wordt door de mentor (en indien noodzakelijk het ZAT) met 
leerling en ouders besproken en indien nodig wordt de leerlingen 
gekoppeld aan één van de bestaande hulplijnen (IOP, BPO, RT, etc..) 
 

 
PRE-AMBULE MINDSET 

 

 
BEWUSTWORDING  
& REALITEIT 

 
Al hetgeen boven op papier staat klopt, maar is slechts papier. Papier is 
geduldig, maar niet de realiteit. 
 
Wat we ons continu zullen moeten beseffen en realiseren (ook als we dat 
niet willen horen) én dat structureel tot gespreksstof zullen moeten maken 
is: 

 Het tijdelijke abnormaal duurt langer dan we willen, past ons 
dagelijkse leven meer aan dan we willen,  en we zullen meer moeten 
schuiven-aanpassen dan we zelf willen; 



 Het ‘anders’ raakt ons in ons mens-zijn. We zullen dat zowel bij 
onszelf als bij de ander moeten blijven herkennen en bespreekbaar 
maken; 

 Niet alles is oplosbaar. We zullen voor onverwachte zaken komen te 
staan, ondanks alle voorbereidingen soms onvoorbereid zijn of 
onaangenaam verrast worden; 

 Het papier is geduldig, maar handelen we ook naar hetgeen we 
afgesproken hebben. We hebben aanpassingen aan curriculum, 
toetsing en lessen gedaan, maar voeren we nu ook uit wat we 
afgesproken hebben (of werken we op 110% door én ontkennen 
daarmee het tijdelijke abnormaal)? 

 Het gesprek blijven voeren met elkaar over werkdruk: wat moet, wat 
kan, wat moet niet. We vinden het lastig om bepaalde zaken anders 
te moeten doen of niet; 

 Voorbereid zijn om de mogelijkheid van een digitale school: de 
directie heeft de collega’s nu al  verzocht na te denken hoe zij dan 
gaan acteren (compleet thuis, in het lokaal op school én hoe zij dat 
denken te combineren met hun thuissituatie). De directie geeft daar 
op  grond van de ervaringen uit maart-juni ook ongevraagd advies 
in. 

 
Wat hebben we voor deze mindset nodig? 

- Contact (fysiek en/ digitaal); 
- Het open gesprek over zijn en emotie; 
- Soms ook de wrijving en/of de irritatie; 
- Accepteren dat fouten maken mag en moet; 
- Tolereren (accepteren is voor velen een stap te ver) dat iets niet kan, 

iets anders moet én dat niet op grond van overtuiging maar vanuit 
realiteitszin. 
 

 
 
16-11-2020 

 

 

  



BIJLAGE 1: algemene communicatie omtrent corona en school augustus 2020 

 

 
MEMO 

Onderwijs en corona in het nieuwe schooljaar 
 

Lieve leerlingen, beste ouders en verzorgers, 

 

We hopen dat jij en jouw omgeving nog altijd in goede gezondheid verkeren. We zien uit naar het 

nieuwe schooljaar en hopen volgende week met goede energie aan het onderwijs te beginnen. We 

beseffen als schooldirectie echter goed dat ook de komende tijd de omstandigheden van het “naar 

school gaan” door de Corona-situatie bijzonder zijn.   

Om onderwijs te kunnen geven op een verantwoorde manier voor al onze leerlingen en 

personeelsleden hebben we als directie wel een lijn voor de komende periode afgesproken die we 

willen bewaken om ons onderwijs op een veilige en verantwoorde wijze te realiseren: 

 We houden ons aan het beleid en de aanwijzingen van OCW en VO-raad die zijn gebaseerd 

op de adviezen van het outbreak-managementteam (OMT) en het RIVM. We willen het dragen 

van mondkapjes apart noemen omdat hier veel vragen over zijn. Ook hier volgen we de 

aanwijzingen die zijn gebaseerd op de adviezen van het OMT en het RIVM. In school dragen 

leerlingen en docenten geen mondkapjes. Er zijn een aantal uitzonderingen benoemd, zoals 

dat de docent een mondkapje kan dragen tijdens praktijklessen en situaties waar de 1,5 

meter tussen leerling en docent niet haalbaar is. 

 We doen verder een dringend beroep op iedereen om de bekende omgangs- en 

gedragsregels te volgen. Respecteer de gebouwregels en looplijnen, neem deze serieus en 

spreek elkaar zo nodig aan. Hieronder vind je voor de volledigheid nog een keer de 

afspraken. 

Indien er nieuwe informatie of richtlijnen beschikbaar komen, zullen wij u opnieuw informeren. Op 

de volgende bladzijdes treft u aan de hand van de posters nogmaals de regels en afspraken aan. 

 

Ik wens ons allen veel gezondheid en verstandig handelen de komende tijd toe. 

 

Mede namens alle personeelsleden. 

 

drs. M.D. Kuster 

vestigingsdirecteur Melanchthon MAVO Schiebroek 

In en naar school 



 
 

Verder: 

 Je kunt weer naar school als je niet in een oranje of rood gebied op vakantie 

bent geweest of daarna tien dagen in quarantaine bent geweest. Neem in deze 

gevallen even contact met de school op; 

 Als je thuis bent en je laat testen, verzoeken wij jouw ouders/verzorgers met 

school contact op te nemen; 

 Voor- en achterdeuren staan altijd open om goed te kunnen ventileren; 

 In school dragen de personeelsleden een kuch- of mondmasker als zij zich 

verplaatsen in het gebouw én er geen of te weinig mogelijkheid tot afstand 

houden is; 

 Bij goed weer adviseren wij om buiten de pauze door te brengen; 

 De ventilatiesystemen in het gebouw zijn gecontroleerd en ingesteld volgens 

de richtlijnen van het RIVM. 

 

In het lokaal 



 
 

Verder: 

 Op het bureau van de docent staat een kuch-scherm, zodat de docent daar 

achter plaats kan nemen; 

 De deur van het lokaal en de ramen staan altijd open om zoveel mogelijk te 

kunnen ventileren. 

 

 
  



Wilt u als ouders/verzorger op school komen dan bent u – helaas - alleen welkom 

als u op alle onderstaande vragen nee kunt antwoorden: 
 

 

 
 

  



BIJLAGE 2 PEILING ONDER OUDERS EN LEERLINGEN – EIND SEPTEMBER 

 
 

MEMO 
Peiling school en corona – september 2020 
 
Beste ouders en leerlingen, 
 
De afgelopen twee weken heb ik jullie gevraagd om een kleine peiling / enquête in te vullen over de 
coronamaatregelen op school. Hieronder treft u de uitslag van deze peiling / enquête aan. Ik heb ook 
gepoogd opmerkingen / vragen samen te vatten. Soms geef ik al antwoord; op andere vragen kom ik later 
terug. 
 
Vooraf: 

- Deze week werden wij getroffen door de lange wachttijd aangaande testen (afname en/of uitslag); 
- Leerlingen die wegens corona thuis zitten (preventief, quarantaine, wachten op test)uitslag worden 

in de les ingebeld. 
 
Peiling ouders (205 reacties – 333 leerlingen) 

 
  



 
 

 
Vraag 6 en vraag 7:  
Veel gestelde vragen en veel gemaakte opmerkingen: 
 Geen; 
 Tevreden over handelen van de school; 
 Zorgen over wederom een sluiting van de scholen / het langdurig alleen digitaal les krijgen; 

Antwoord: 
Wij herkennen deze zorg. Met de ervaringen van afgelopen jaar zullen wij op de best 
mogelijke manier ook digitaal lesgeven – we hebben daarop ons programma voor dit school 
aan aangepast. Edoch, is digitaal anders dan fysiek. Wij (de docenten) missen dan wel het 
echte contact, het zien van de leerlingen: dat maakt onderwijs altijd anders. 

 Zorgen over veiligheid: zijn de RIVM-maatregelen voldoende? Naleving van genomen 
maatregels; 
Antwoord:  
We proberen ons dagelijks aan alle maatregelen te houden en proberen leerlingen te 
activeren zich aan de hygiëneregels te houden. 
Wij houden ons de richtlijnen zoals die voor scholen op dit moment zijn (dat betekent op dit 
moment geen halve klassen of 1.5 meter afstand tussen leerlingen). 



 Zorgen over ventilatie als het kouder gaat worden; 
 Zorgen over menselijk contact / emotionele impact van ‘alles’. 

Antwoord:  
We hebben als mentoren – docenten besloten dat contact maken deze eerste periode 
essentieel is: de MMM en de MVL wordt daartoe intensief gebruikt, omdat we weten dat er 
veel speelt in de hoofden van onze leerlingen. We hopen vanuit deze relatie met onze 
leerlingen veel te zien en te horen én dat ook in stand te kunnen houden, mochten we enige 
tijd digitaal moeten. 

 
Peiling leerlingen (70 reacties – 333 leerlingen) 
 

 

 
  



 
 
Vraag 7 en 8:  
Veel gestelde vragen en veel gemaakte opmerkingen: 
 Het merendeel maakt zich geen zorgen / heeft geen vragen; 
 Zorgen over ziek worden of een lock-down. 

 
Opmerking van mijn kant: 
Leerlingen zijn aangaande het houden aan de hygiënemaatregelen positiever over zichzelf dan 
over hun klasgenoten. Wij zullen dit wederom onder de aandacht brengen van de leerlingen.  
 
 
M.D. Kuster 
22-09-2020 



BIJLAGE 3 PEILING ONDER PERSONEEL SEPTEMBER 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KERNMAILS AAN LEERLINGEN EN OUDERS 

 

Mail 10-10-2020 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers 

 

Wij zijn inderdaad nog niet van corona af, zoals op de afgelopen ouderavonden is besproken. 

Ik krijg het idee u wekelijks te verblijden met een nieuwe stand van zaken. 

Hieronder puntsgewijs allerlei nieuwe en oude zaken rondom corona. 

 

1. Besmettingen 
In de media hoor ik nare verhalen rondom besmettingen. 

Ik kan dat beeld gelukkig niet bevestigen voor onze school. 

Dit hele kalenderjaar kan ik het aantal besmettingen (zowel leerlingen als personeel) op twee 

vingers  tellen. 

Ik hoop dat de situatie zo blijft. 

 

2. Mondkapje verplicht per maandag 12 oktober 
Op 30 september jl. heeft de overheid scholen in het voortgezet onderwijs het dringende advies gegeven om 

leerlingen buiten de les mondkapjes te laten dragen in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en 

docent niet te waarborgen is.  

Melanchthon heeft dit advies opgevolgd en heeft om die reden haar leerlingen en personeelsleden het 

dringende advies gegeven om vanaf 5 oktober jl. een mondkapje te dragen, waarvan we hebben aangegeven 

dat we verwachten dat iedereen zich aan dit advies zal houden.  

 

Zoals eerder gecommuniceerd hebben we ook het traject met de MR opgestart om het mondkapje op onze 

scholen te verplichten. Gisteravond heeft er een extra MR-vergadering plaatsgevonden over dit onderwerp. 

We hoorden van de leerlingengeleding van de MR dat het dringende advies zorgt voor onduidelijkheid. 

Gisteravond hebben de leerlingen en personeelsleden dan ook ingestemd met het verplichten van het 

dragen van een mondkapje. 

 

De MR heeft ons naar aanleiding van de dialoog die gisteravond is gevoerd het volgende geadviseerd: 

 Geef voorlichting over het dragen van een mondkapje; 
 Zodra de situatie dit weer toelaat, schaf dan het dragen van een mondkapje af; 
 Wees duidelijk wanneer het mondkapje gedragen moet worden; 
 Ga met ouders en leerlingen in gesprek die zich heel erg zorgen maken over de gezondheid van hun 

kind in relatie tot het dragen van een mondkapje en zoek naar een passende oplossing;  
 Wees duidelijk over de sancties. 

 

Verder zijn wij ons er bewust van dat er in de wetenschap verschillende inzichten bestaan over het nut van 

het dragen van mondkapjes en de eventuele effecten op de gezondheid.  

Wij zijn als school niet de instantie die zich in die discussie mengt. Daar hebben wij simpelweg niet de 

deskundigheid en kennis voor.  

Melanchthon laat die discussie graag over aan de overheid, die zich daarin weer laat adviseren door 

deskundigen op dat gebied. We leven in een moeilijke tijd, waarin we het beste proberen te maken van een 

situatie waar we geen van allen voor gekozen hebben.  

Wij vertrouwen erop dat het gezamenlijk dragen van een mondkapje er wellicht aan bijdraagt dat we met zijn 

allen het coronavirus sneller onder controle krijgen, iets wat iedereen heel graag wil. 

 

Samengevat: 



- Vanaf maandag 12 oktober  
o Mondkapje moet op als je loopt: 

 door de school (aula, en gang) 
o Mondkapje mag af 

 In het lokaal 
 In de aula  als je zit op een blok of een stoel 
 In de gangen als je zit op een bank, op een blok of op de grond 

- Ben je niet in het bezit van een mondkapje dan: 
o Bellen we je ouders/verzorgers; 
o Dat je naar huis wordt gestuurd om een mondkapje te halen; 
o De gemiste lestijd dient diezelfde dag ingehaald te worden. 

- Als het advies door overheid wordt ingetrokken, zal de mondkapjesplicht op school ook direct weer 
verdwijnen. 

 

3. Ventileren in lokalen 
In de peiling en enquête werden wat vragen omtrent ventileren en koude gesteld. 

 

Een aantal reacties van mijn kant: 

- De verwarming / temperatuur is aangepast in het gebouw i.v.m. het vele ventileren en luchten; 
- Ramen moeten open blijven, maar de deur kan soms dicht. Oftewel er moet af en toe geventileerd 

worden. Ik heb het advies gegeven om elk kwartier te luchten; 
- Als het echt koud zou zijn (dat is ook persoonsafhankelijk),  kan de leerling de docent vragen of hij/zij de 

jas aan mag doen. De docent besluit. 
 

4. Procedure naar huis 
a. Als wij denken dat een leerlingen symptomen heeft dan bevragen wij eerst de leerling. 

Een enkele kuch, nies of hoest is dat niet. 

Datzelfde geldt voor elke leerling die zich bij ons komt melden met de constatering ‘ik ben ziek, ik 

heb symptomen: wij zullen hem/haar dan ook bevragen.’ 

b. Wij sturen de leerling altijd naar de conciërge: zij belt u (de ouders) en overlegt. 
U kent uw kind beter dan wij en u bepaalt of uw kind naar huis mag. 

c. Pas dan sturen wij uw kind naar huis 
 

Indien jij / uw kind een chronische aandoening heeft die lijkt op een corona-symptoom (bijv.. astma) 

- Stel ons daarvan op de hoogte; 
- Wij zullen altijd vragen naar het advies van de behandelend arts (is ook een richtlijn van de RIVM) 
- Ziet hij/zij geen bezwaren voor een schoolbezoek dan verzoek ik u dat aan ons te melden; 
- Wij communiceren dat intern, zodat u en uw kind niet telkens dezelfde vraag gesteld krijgt. 

 

5. Afwezig door ‘corona’’ en online 
Leerlingen die door ‘corona’ afwezig zijn (preventief, wachten op test of testuitslag) worden door de docent 

in de les ingebeld. 

 

Ik wil wel benadrukken dat zij de les aanschouwen.  

o Echt meedoen is niet mogelijk; 
o De docent kan niet gelijktijdig op twee terreinen (in een klas met 20-25 kinderen én op het 

schermpje voor 2-3 leerlingen) acteren; 
o Gelukkig zie ik dat de afwezigheid gemiddeld 2-4 dagen is; dat is hetzelfde als bij een normale 

afwezigheid door griep; 
o En organisatorisch: de docent belt de leerling na 5-10 minuten in; de docent is eerst bezig de les te 

openen / computer op te starten, etc. 
 

6. Griepgolf-situatie 
Ik verwacht dat we de komende maanden in een griepgolf-situatie zullen blijven. 

Daarmee bedoel ik dat er regelmatig een personeelslid 1 tot 3 dagen afwezig zal zijn. 

 

Ik heb op de ouderavonden uitgelegd dat we hiermee rekening hebben gehouden in ons jaarprogramma (we 

beperken ons tot de leskern om de voortgang te waarborgen). 

Momenteel zijn wij bezig om letterlijk voor extra handen te zorgen in de ochtenden: een personeelslid die 

een MVL kan overnemen of een digitale les (voor de docent die een dagje thuiszit) kan opstarten. 



 

Met vriendelijke groet, 

 

Mischa Kuster 

 

MAIL 14-10-2020 

Beste leerlingen en ouders, 

 

Rondom corona 

 

Vorige week kon ik u nog melden dat het aantal corona-besmettingen te tellen was op 2 vingers. 

 

Dat aantal – en dat is wellicht niet verrassend de media volgende – is gestaag de afgelopen week opgelopen naar de 

vingers van 1 hand.  

Ook zijn er meer leerlingen preventief thuis, omdat een huisgenoot besmet is. En zijn er meer leerlingen en 

personeelsleden preventief thuis, omdat zij “griep”klachten hebben. 

 

Ik heb met een ieder besmet persoon zelf (of met zijn/haar ouder) contact gehad, de adviezen van de GGD van hen 

aanhoort en vervolgens ook zelf nog gebeld met de GGD om als school advies in te winnen. 

 

De boodschap van de GGD is en blijft: 

- Blijf bij klachten thuis; bij twijfel dus thuisblijven (en niet denken ik probeer het een dagje); 
- Kijk op de site van de RIVM en rijksoverheid wanneer u zou moeten gaan testen; 
- Er vindt bron- en contactonderzoek plaats. 

Indien er sprake is geweest van een nauw contact dan 

 neemt de GGD of de besmette persoon contact met u op; 
 het advies is dan om 10 dagen preventief in quarantaine te gaan. 
Dat gebeurt alleen als een besmet persoon lang nauw contact heeft gehad met een ander persoon. 

 

Rondom Philippusdag 

 

Om het aantal verplaatsingen van leerlingen en docenten te beperken  

én omdat voldoende begeleiding van docenten niet mogelijk blijkt (mede als gevolg van het preventief thuis zijn, 

testen, wachten op uitslag, etc.), heb ik net moeten besluiten de Philippusdag van vrijdag af te zeggen. 

Dat betekent dat we vrijdag gewoon volgens rooster lesgeven.  

 

En ja, omdat deze dag altijd wat korter is, heb ik ook de gewone lesvrijdag wat korter gemaakt. 

Ik vind het afzeggen van deze dag heel jammer (het is altijd een hele waardevolle dag), maar het tijdsgewricht maakt 

alles momenteel even anders 

 

DAGROOSTER 



VRIJDAG 16 oktober 

KLAS 2de uur 3de uur 4de uur 5de uur 

M1a  HOEV/FRA/004 TROO/LO/006 PIJL/ENG/004 

M1b VEJE/GES/203 HUIM/DU/001 EVEN/WIS/202  

MH1 UDGR/MU/005 SCHH/ECO/102 HOEV/FRA/003 EVEN/NAT/202 

M2A HUIM/DU/001 VEJE/GS/203 FLEE/BIO/203  

M2B  BRON/AK/104 SCHH/ECO/102 NOOM/MUZ/005 

MH2 BRON/AK/004 EMUU/WIS/204 HUIM/DU/001  

M3A TROO/LO21/006 

HOEV/FRA/004 

ESSE/ENG/002 BRON/AK1/004 

UDGR/KMU2/005 

VEJE/GES1/203 

HARA/NED/103 

M3B HARA/NED/103  

M3C TROO/LO/006 TROO/LO/006 

M4A  PIJL/ENG/004 PIJL/ENG/004 SCHH/ECO1/102 

BRON/AK/104 

M4B EVEN/NASK11/202 EVEN/NASK11/202 

SCHP/ECO3/204 

SCHP: werken aan 

pws in mediatheek 

ESSE/ENG/002 

M4C EVEN/NASK11/202 ESSE/ENG/002 SCHH/ECO1/102 

BRON/AK/104 

 

 

Over twee dagen voegen wij (personeel en leerlingen) ons bij de rest van thuisblijvend Nederland. 

Ik hoop dat een ieder die ziek is spoedig hersteld en ik wens ons allen toe gezond te blijven. 

En ik hoop dat met alle nare maatregelen die ons allen nu treffen we wel over 1-2-3 weken kunnen zeggen dat we 

weer grip op het virus hebben. 

 

Ik wens u alleen een bijzondere edoch hele goede herfstvakantie toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mischa Kuster 

 

 

  



MAIL 18-10-2020 

Beste ouders en leerlingen, 

 

Afgelopen woensdag stuurde ik u onderstaande mail. 

Het contacteren van de GGD en de BCO (bron- en contractonderzoek) verloopt moeizaam. 

 

Aangezien het nu vakantie is, maar het voorkomen van verdere besmettingen essentieel is, stuur ik deze mail. 

 

In aanraking met besmet iemand en dan? 

 

1. Wij verzoeken leerlingen (of hun ouders) hun vriendjes/vriendinnetjes op de hoogte te stellen als zij het 
corona-virus hebben; 
 

2. Wat bedoel ik met vriendjes en vriendinnetjes? 
a. De mensen waar je de hele dag mee optrekt en omgaat; (binnen en buiten school) 
b. De mensen waarbij je vaak / lang op korte afstand mee in aanraking komt; 

 

Men maakt dus een onderscheid tussen vriendjes/vriendinnetjes en overige klas- en schoolgenoten. 

 

3. En wat dan? 
Als je een appje / belletje  krijgt van een vriendje of vriendinnetje die besmet is? 

- Je moet dan 10 dagen in thuisquarantaine na het laatste contact met hem / haar, bijv. 
Op vrijdag 9 oktober voor het laatst contact  dan tot en met morgen 19 oktober binnen blijven; 

Op dinsdag 13 oktober voor het laatst contact dan tot en met vrijdag 23 oktober binnen blijven.  

- Krijg je klachten dan moet je je lasten testen 
 

Ik hoop dat er snel grip op deze tweede golf is en ik u dergelijke mails niet hoef te sturen. 

Maar voor nu geldt: een gewaarschuwd mens telt voor twee. 

 

Groet, 

 

Mischa  Kuster 

 

 

  



MAIL 25-10-2020 

 

Beste leerlingen en ouders, 

 

Aan het einde van de herfstvakantie een update in corona-land van mijn kant. 

 

De situatie in Nederland is helaas niet tot rust gekomen.  

Ik hoop dat dat snel gaat plaatsvinden. 

 

Veel blijft hetzelfde: 

- We zijn streng aangaande de hygiëne-maatregelen: 
o Aandachtspunt blijft: altijd handen ontsmetten bij komst in het lokaal 

- We zijn strict aangaande de mondkapjes: 
o Zitten betekent AF 
o Lopen/bewegen betekent OP 

- Bij klachten: blijf thuis / laat je testen 
o Wij sturen leerlingen niet direct naar huis, maar overleggen altijd met de ouders/verzorgers 
o Bij een chronische aandoening (bijv, altijd verkouden door omstandigheden)  vraag de 

behandelend (huis)arts om advies 
- Bij een besmetting 

o GGD zet bron- en contactonderzoek in; 
o Licht mensen in waar je nauw contact (binnen 1.5 meter langer dan 15 minuten) heb gehad); zij 

moeten in quarantaine (zie mijn mailwisseling hieronder); 
o Indien de GGD wil dat ik een hele klas of jaarlaag inlicht, zal ik dan doen (zoals ik dat weken geleden 

bij M3 heb gedaan). 
 

Digitale les op school of vanuit huis: 

- Dagelijks is er een docent / zijn er docenten in quarantaine of bevinden zich ergens in een fase van het 
testen 

- Om deze uitval te verminderen: 
o Vinden bepaalde lessen thuis via teams plaats 

 Altijd in de middag 
 Staan wel in het rooster 
 Bij dagmededeling staat dan digitaal vanuit huis: docent en leerlingen 

o Andere lessen worden digitaal op school gedaan 
 Staan in het rooster 
 Personeelslid opent de les in het lokaal (bord etc.); de thuiszittende docent geeft vanuit huis 

in teams les. 
- Betekent dat dat alles doorgaat? 

o Dat is afhankelijk van het aantal ‘thuiszitters’ 
o Als wij moeten kiezen dan kiezen we ervoor dat elke klas wekelijks een les heeft én niet de ene klas 

alles en de andere klas niets. 
 

Verder: 

- U was gewend dat het weekrooster op vrijdag werd gemaakt en ingelezen; 
- Gezien de vele wijzigingen op het laatste moment zullen wij het weekrooster vanaf nu pas op zondag maken; 
- Deze week wordt het weekrooster pas morgen (maandag 26-10) gemaakt en ingelezen. 

Leerlingen hebben immers i.v.m. de studiedag morgen nog vrij. 

Groet, 

 

Mischa Kuster 



 

MAIL 04-11-2020 

Beste leerlingen en ouders /verzorgers,  

 

n.a.v. de persconferentie van gisteravond 

 

Ten eerste ben ik erg blij dat we als school open mogen en kunnen blijven. 

Zoals u meermalen al heeft kunnen lezen is digitaal onderwijs mogelijk (en we zijn daar op voorbereid: rooster, 

programma etc.), maar prefereren wij zo lang het kan fysiek onderwijs te geven. 

Immers, echt contact waarin we elkaar kunnen zien, horen en “voelen” is toch de beste vorm van onderwijs. Het 

maakt ook het samenzijn mogelijk; wat thuis vanuit een schermpje minder te realiseren valt. 

 

Mocht deze regio in een lockdown komen (de minister-president noemde die optie en Rotterdam expliciet) dan zijn 

wij voorbereid. 

Maakt u zich daarover geen zorgen; het zal anders zijn, maar we gaan op een andere manier door. 

 

De aanscherping van gisteravond betekent wel dat de geplande ouderavonden (tot de kerst) digitale bijeenkomsten 

zullen worden: 

 10-minutenavond digitaal 
We maken weer een rooster maar u blijft thuis (kind tussen zijn ouders op de bank... ik verheug me daar nu 

al op) en dan bellen wij in via teams (account van uw kind); 

 Ouderavonden 
Wij kijken even per avond wat het handigste is: voorlichting in teams met de hele groep of sturen wij u van te 

voren de PowerPoint met verzoek deze te lezen met een belronde in teams voor vragen en verduidelijking.  

Wij gaan dit per ouderavond op grond van hetgeen we willen bespreken bepalen. In de weekmails wordt u 

daarover geïnformeerd. 

Voor nu: 

Ik ben trots hoe jullie (leerlingen en docenten) voortgaan in moeilijke tijden! 

Blijf dit volhouden! Dat is soms moeilijk, maar noodzakelijk (en ik denk dat we nu echt over de helft zijn) 

 

Aandachtspuntje: 

Let op het dragen van het mondkapje.  

Ja, het is een onding, maar zet hem op als je gaat lopen (en dan ook over de neus). 

 

Groet en blijf gezond 

Mischa Kuster 

 

 


