GroenNieuws 28 mei 2021
Welkom
Beste ouders/verzorgers,
Van harte welkom bij deze editie van GroenNieuws, de editie waarin de opening van de school
besproken wordt. Maar we praten u ook bij over de zelftesten en over MuToDa. We naderen de
zomervakantie, dat is gelukkig ook te zien aan het weer dat vanaf vandaag richting de komende week
eindelijk wat mooier gaat worden. Voor die tijd gaan we nog enkele weken fysieke lessen geven op
school. In deze nieuwsbrief leg ik u o.a. uit hoe we dat gaan doen.

De cijfers voor ‘t Groen
28 mei 2021, stand van zaken voor zover bekend:
Testen collega’s:
Besmettingen collega’s:
Besmettingen leerlingen:

96
13
65

Opening
Vooropgesteld, we zijn blij dat we weer leerlingen gaan ontvangen op school - want dat zijn we
tenslotte gewend - maar er is ook een stroming binnen het onderwijs die spreekt van een bijzondere
opdracht vanuit de overheid. We mogen thuis maar vier mensen ontvangen, maar we mogen wel een
kleine dertig leerlingen in een lokaal verwelkomen. Daar kunnen we lang en kort over praten en er zijn
veel meningen, dus daar zullen we niet uitkomen. Goed, de opdracht is duidelijk, we gaan open, we
starten maandag a.s., 31 mei en we gaan het als volgt doen:
09.00 – 10.00 uur
10.15 – 11.15 uur
11.30 – 12.30 uur
13.00 – 14.00 uur
14.15 – 15.00 uur

Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4 – mentoruur – coaching – (V)SWT
(V)SWT

14.15 – 16.15 uur

Extra programma’s door Remind Learning / After’s Cool – voor leerlingen die
hiervoor uitgenodigd zijn

Het rooster staat vanaf vandaag op Zermelo. Misschien nog niet met alle (V)SWT-uren, daar was de
tijd om dat allemaal te organiseren iets te krap voor, maar deze zullen vanaf de week van 7 juni volledig
opgenomen zijn.
Nog even: donderdag 3 juni is een organisatiedag. Op die dag zijn er dus geen lessen.

Weer even wennen
We zullen met elkaar tijd en energie moeten steken in het ons eigen maken van het schoolritme,
vandaar dat ik uw aandacht vraag voor de volgende regels:








Fietsen en scooters in de originele fietsen-/scooterstallingen – niet meer voor het gebouw.
Mondkapjes zijn in het gebouw verplicht als je in beweging bent.
o Maandag krijgen de leerlingen er nog een als ze het vergeten zijn, vanaf dinsdag zijn
ze te koop bij de receptie als een leerling geen mondkapje bij zich heeft.
o De schoolleiding ontvangt de leerlingen bij de deur, heet ze welkom, wijst ze op de
mondkapjes.
Er geldt geen anderhalve meterregel meer tussen leerlingen onderling, wel t.o.v. het
personeel.
De eenrichting-bewegwijzering wordt niet langer toegepast.
De kantine is open, maar de catering blijft gesloten. Er is geen personeel meer bij de cateraar
voor deze laatste periode.
We zullen elkaar de ruimte moeten gunnen, zowel letterlijk als figuurlijk, want we moeten
allemaal ook weer wennen aan zoveel mensen in school.

Zelftesten
We ontvangen eens per twee weken grote hoeveelheden zelftesten. Het dringende advies vanuit de
overheid aan personeel en leerlingen is om twee keer per week thuis zo’n zelftest af te nemen, bij
voorkeur op zondag en op woensdag.
Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Iedereen heeft het recht deelname te weigeren.
Wanneer een leerling of medewerker besluit niet deel te nemen aan een zelftest, zal dit nooit leiden
tot uitsluiting van onderwijs of werk.
De zelftest is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen op school, zoals handen wassen,
afstand houden en het gebruik van mondkapjes. Ook is het aanvullend op het testbeleid van de GGD.
We delen de zelftesten uit op een vast tijdstip op school. Hieronder een deel uit de brief van het
ministerie m.b.t. de preventieve zelftesten:
Belang en passend gebruik van preventief zelftesten

Door preventief te testen kunnen we besmettingen bij leerlingen en personeel eerder opsporen, namelijk als
iemand (nog) geen klachten heeft. Door dit twee keer per week te doen, kan goed zicht worden gehouden op de
eventuele aanwezigheid van het virus binnen de school. Hiermee wordt de kans op verdere verspreiding of een
uitbraak sterk verkleind. Het preventief testen is in lijn met het advies van een groep deskundigen (waaronder
epidemiologen, schoolleiders en vertegenwoordiging vanuit het RIVM en de GGD). Preventief zelftesten gebeurt
in principe thuis, onder de verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers. Hiervoor hoeft u als school dus geen
toestemming te krijgen.

U kunt hier de volledige brief lezen:
Brief-aan-schoolbesturen-volledige-heropening-scholen-voortgezet-onderwijs_27-mei-_-final.pdf
(avs.nl)

Risicogericht testen
Deze testen worden alleen uitgevoerd in opdracht van de GGD. Hiervoor is altijd toestemming nodig
van ouders; deze testen zullen wij niet afnemen.

NPO
Vanaf 1 augustus is er in het onderwijs geld beschikbaar om de schade die aangericht is door de coronapandemie te herstellen. Het ministerie heeft hiervoor het NPO in het leven geroepen, het Nationaal
Programma Onderwijs. De afgelopen periode heb ik gesproken met de collega’s van de schoolleiding,
de vakgroepen, de ouders van de klankbordgroep, de leerlingenraad, het samenwerkingsverband en
de gemeente om een brede input te krijgen aan plannen. Deze zijn de afgelopen dagen
binnengekomen en komende week maak ik een eerste opzet van het volledige programma zoals we
dat vanaf 1 augustus gaan draaien. In de laatste nieuwsbrief krijgt u hiervan een overzicht. De plannen
variëren van klein (een blok extra van een bepaald vak voor een bepaald leerjaar) tot groot (extra
coördinator in een afdeling).

MuToDa – de film
De première van de film is op:
Dinsdag 8 juni, 20.00 uur.

De opnames zijn afgerond, op dinsdag 11 en woensdag 12 mei hebben we de toneelopnames gemaakt,
zowel binnen als buiten en op dinsdag 25 mei hebben we de muziek – en de dansnummers opgenomen
in de Stadsgehoorzaal. Op dit moment worden alle beelden tot een geheel bewerkt en op
dinsdag 8 juni vindt de première plaats via YouTube. De link komt op de website.

3 havo
Vanaf 1 juni volgen de leerlingen die nu in 3 havo zitten alleen de lessen die zij volgend schooljaar in
4 havo ook in hun pakket hebben. Op deze manier denken wij dat ze de motivatie en focus kunnen
opbrengen om zich goed voor te bereiden op 4 havo.
Voor de leerlingen die veel vakken kiezen die nu niet gegeven worden in 3 havo zijn er alternatieve
programma’s. Zo volgen leerlingen bijvoorbeeld vanaf 10 juni extra scheikunde en werken we aan een
plan voor tekenen, informatica en biologie. Tijdens de onvermijdelijke tussenuren kunnen leerlingen
zich inschrijven voor SWT-uren in de studieruimte. Daar werken ze aan opdrachten en hun huiswerk.
Op deze manier hopen we de leerlingen te motiveren.

Graag tot de volgende keer – 18 juni

Met vriendelijke groet, namens het team van ’t Groen,
Harry Chambone

