Asten-Someren, 13 januari 2021
Aan de ouders van leerlingen van het Varendonck College

Geachte ouders,
Op de persconferentie van gisteravond kondigde onze premier aan dat de lockdown zal
voortduren tot 7 februari. Dat was geen verrassing.
Wel kwam als verrassing de anderhalve-meter-maatregel voor de leerlingen in het
voortgezet onderwijs die nu fysiek les krijgen. De regel geldt vooralsnog alleen voor de
komende drie weken en wordt ingesteld uit voorzorg, met name doordat er nog te weinig
bekend is over de ontwikkeling en besmettelijkheid van de ‘Britse variant’ van het virus.
Voor de periode na 7 februari maakt het kabinet een nieuwe afweging. Is het dan mogelijk
de regels te versoepelen zodat weer meer of zelfs alle leerlingen naar school kunnen
komen? En is dat dan met of zonder de anderhalvemeterregel, voor alle of sommige
leerlingen? - de uitkomst is ongewis.
De anderhalvemetermaatregel vraagt nogal wat van de school, namelijk de
onderwijsruimten zo inrichten en het onderwijs zo organiseren dat er voldoende afstand
kan worden gehouden. Ondanks het feit dat een beperkte groep leerlingen op school is, is
dat een heel lastige puzzel. Gelukkig hebben we van de premier enkele dagen gekregen om
de organisatie rond te krijgen. We gaan het als volgt aanpakken:
Locatie Asten
Morgen, donderdag 14 januari, starten we met een aangepast rooster waarin de klassen
gesplitst les krijgen in aan elkaar grenzende lokalen op anderhalve meter. De fysieke
toetsweek voor de leerlingen in de (voor)examenklassen zal coronaproof georganiseerd
worden op school. Voor de andere klassen vindt de toetsweek online plaats. Het
toetsrooster en leerstof is reeds bij de leerlingen bekend. Wat noodzakelijk is, is
betrouwbare wifi. Dat laatste is misschien iets om rekening mee te houden als veel mensen
thuis digitaal aan het werk zijn.
Locatie Someren
De situatie in Someren is complexer, doordat hier zowel theorie- als praktijkvakken worden
gegeven. Daarom hebben we hier meer tijd nodig voor een goede organisatie. Dat
betekent, dat voor de leerlingen in Someren die nu op school les hebben, de komende
twee dagen het rooster even blijft zoals het nu is. Volgende week is voor de leerlingen die
nu op school les hebben de toetsweek, waarna we ook in Someren gaan werken in
gesplitste groepen met voor ieder lokaal een toezichthouder.
Misschien wilt u liever niet dat uw kind naar school gaat, als de anderhalve meter afstand
nog niet overal kan worden gerealiseerd. In dat geval kunt u uw kind thuishouden. We
vragen u om dat op de bekende manier door te geven en erbij te zeggen, dat het vanwege
de anderhalve meter afstand is.
De toetsweek vanaf maandag 18 januari is voor de (voor)examenklassen (klas 3 en
4). Om te zorgen dat deze coronaproof kan worden afgenomen, wordt het
aantal toetsdagen uitgebreid. Het rooster voor deze toetsweek ontvangen de
leerlingen morgen, donderdag 14 januari.
Voor de leerlingen in klas 1 en 2 verandert er niets: zij blijven online les krijgen.

Cameraplicht
In onze brief van vorige week hebben we aangegeven dat het voor het goed volgen van een
digitale les noodzakelijk is, dat leerlingen hun camera aanzetten. We merken dat niet alle
leerlingen hier gehoor aangeven. Vanaf aanstaande maandag stellen we dit daarom
verplicht. Leerlingen die hun camera niet aanzetten zullen vanaf volgende week als afwezig
worden genoteerd in Magister. Uiteraard is het toegestaan om de achtergrond te vervagen
of van een afbeelding te voorzien.
Verplaatsingen door de gangen
Met deze maatregelen hebben we zo goed mogelijk de anderhalve meter in de praktijk
vormgegeven en kunnen we toch de (voor)examenleerlingen en kwetsbare leerlingen
op school onderwijs laten volgen. Er is nog iets wat we niet kunnen oplossen: het op
anderhalve meter verplaatsen op de gangen is echt niet mogelijk. De mondkapjesplicht
blijft gelden. We hopen hier op uw begrip.
Tot slot
De anderhalvemeterregel vraagt niet alleen iets van de school. Ook de leerlingen zijn aan
zet. Van hen verwachten we voortdurende oplettendheid en verantwoordelijkheidsgevoel.
Kijken waar je loopt, zien wie er ook in beweging is, zoveel mogelijk zorgen dat je afstand
houdt. Wilt u dat, liefst zo snel mogelijk, met uw kind of kinderen bespreken?
Ik hoop van harte dat de maatregelen die we genomen hebben ervoor zorgen dat we
allemaal gezond blijven en wens u en uw kind(eren) doorzettingsvermogen en succes in
deze volgende fase van de lockdown.
Met vriendelijke groet,
Irma van Nieuwenhuijsen
rector

