Aan de ouder(s)/verzorgers(s) van
alle leerlingen van het OVMZ

Zeist, 25 februari 2021
Betreft: fysiek onderwijs vanaf 1 maart

Beste leerling en geachte ouder(s)/verzorger(s),
In de persconferentie van afgelopen dinsdagavond is bevestigd dat onze school
vanaf 1 maart weer meer fysieke lessen mag gaan verzorgen. Volgens de
instructies van het Ministerie kunnen we al onze leerlingen na de
voorjaarsvakantie tenminste weer één dag per week naar school laten komen.
Wij zullen de fysieke lessen zoveel mogelijk in halve groepen aanbieden en
waar dat niet mogelijk is zal het onderwijs op afstand gegeven blijven worden.
In deze beslissing van de regering wordt ook gesproken over werken in
tweetallen. We zijn nog aan het bekijken hoe een dergelijke aanpak bij ons op
school zou kunnen werken. Verder is duidelijk dat de groepen die al eerder
fysiek op school mochten zijn (examenklassen, kwetsbare leerlingen,
leerlingen voor specifieke praktijkvakken) na 1 maart ook gewoon op school
blijven komen.
Het wordt dus weer wat drukker in onze gebouwen, waardoor we extra
aandacht vragen voor de inmiddels bekende voorzorgsmaatregelen. We zetten
het handen wassen, tafels reinigen en je houden aan de looproutes weer
stevig op de agenda. De extra in- en uitgangen blijven we gebruiken. We letten
ook strikt op het dragen van een mondkapje. En de anderhalve meter afstand
zal voor heel veel van onze leerlingen echt wennen worden. Maar dat moet
dus wel.
Omdat onze school te klein is om alle leerlingen op anderhalve meter
onderwijs te laten genieten, zijn we op zoek gegaan naar extra ruimte.
Gelukkig helpt de overheid daar goed aan mee en hebben we hierover al
concrete gesprekken kunnen voeren met aanbieders van mogelijk geschikte
uitwijklocaties. Zodra we hierover beslissingen hebben genomen zullen we dat
delen met onze leerlingen en hun ouders/verzorgers.
Nu onze regio nog voorjaarsvakantie heeft zal het fysiek onderwijs niet vanaf
maandag 1 maart ingaan. Wij zijn op het moment druk bezig voor een
aangepast rooster. Voor de derdejaars leerlingen die vanaf maandag 8 maart
a.s. een toetsweek hebben, betekent dit dat zij in de komende week hun
huidige rooster houden en zij vanaf maandag 15 maart een aangepast rooster
via Zermelo en Magister krijgen.

Voor leerlingen uit klas 1 en 2 willen wij het onderwijs vanaf woensdag 3 maart
in halve groepen fysiek aan gaan bieden, mits het ons lukt het rooster ook voor
dinsdag klaar te hebben…
Dit betekent dat klassen worden gesplitst en dat we een aanpassing hebben
moeten doen in de lessentabel om de lessen fysiek te kunnen aanbieden. De
aanpassing van het rooster is met instemming van de medezeggenschapsraad
gebeurd.
In het lesrooster is straks te zien waar de leerlingen zijn ingedeeld; groep A of
groep B. In de lesuren waarin je niet bent ingepland wordt van je verwacht dat
je deze tijd besteedt aan zelfstudie waarbij je via Teams vragen kunt stellen
aan je vakdocent. Daarnaast blijven de ondersteuningslessen van Leren voor
de Toekomst ingepland en kan hier nog steeds gebruik van gemaakt worden.
Voordat wij het onderwijs weer fysiek aan zullen gaan bieden vinden wij het
van belang om op dinsdag (2 maart a.s.) een mentor contactmoment in te
roosteren. Tijdens dit moment willen wij samen met de leerlingen stil staan en
aandacht hebben voor elkaar, dit in het kader van aandacht voor de sociale
component.
Gegeven het feit dat de beide scholen op het terrein vanaf komende week
weer fysiek onderwijs gaan geven betekent dit ook dat we meer bewegingen
gaan krijgen op het terrein. Daarom hebben wij besloten dat leerlingen die les
krijgen in het VMBO gebouw ook hun fietsen achter het gebouw in de
fietsenstalling plaatsen.
Met het oog op de 1,5 meter afstand en het waarborgen hiervan zal de kantine
gesloten blijven en moet iedereen zelf zorgen voor een lunchpakketje etc. Dat
betekent dat het pauzeren buiten gebeurd en bij slecht weer zal dit in de
lokalen zijn. Ook hiervoor vragen wij begrip, wij moeten het samen doen om te
zorgen dat de scholen open kunnen blijven.
Tot slot en wellicht overbodig maar wij zijn allemaal blij dat we weer (meer)
school kunnen zijn zoals we dat zo graag willen zijn en hopen van harte dat we
niet weer teruggeworpen worden.
Voor nu wensen wij jullie nog een prettige voortzetting van de
voorjaarsvakantie.
Met vriendelijke groet, ook namens het team OVMZ,
Naima Rahmouni
Directeur a.i. OVMZ

