Asten-Someren, 26 februari 2021
Geachte ouders,
Vanaf aanstaande maandag gaat onze school weer open. Wij vinden het ontzettend fijn om
uw zoon/dochter weer live welkom te kunnen heten op het Varendonck College. Wij zien
ernaar uit!
Om binnen alle coronamaatregelen zoveel mogelijk leerlingen op school te kunnen
ontvangen, hebben we álle leerlingen ingedeeld in een A- en een B-groep. Deze groepen
komen naar school volgens het principe: één dag op school, de andere dag thuis, waardoor
we in een periode van twee weken iedere leerling 5x op school kunnen ontvangen. In
Zermelo staat voor elke leerling in het rooster aangegeven of de leerling thuis werkt
(camera-icoon) of dat hij op school verwacht wordt (zonder icoon).
Hieronder ziet u puntsgewijs welke maatregelen voor beide locaties gelden, daarna
volgen de locatie-specifieke maatregelen:
Algemeen:
1. Alle lessen worden gegeven volgens het oorspronkelijke rooster. Dat betekent
terug naar 50 minuten in Asten, 45 minuten in Someren.
2. De meeste leerlingen zijn sinds 16 december niet meer op school geweest. Terug
naar school is dan weer even wennen. Voor ons, maar vooral voor onze leerlingen.
Met name in de opstartfase hebben we daarom aandacht voor elkaar, gaan we in
gesprek, en luisteren we naar elkaar. We zullen nog meer dan anders letten
op het welbevinden van de leerlingen.
3. Kwetsbare leerlingen of leerlingen van ouders met een vitaal beroep die tijdens
de lockdownperiode gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om alle dagen
naar school te komen, kunnen nu ook volledig naar school blijven komen. Zij
draaien dan mee in zowel de A- als de B-groep.
4. Onze focus ligt op het verzorgen van de fysieke lessen. De thuisleerling logt
verplicht in, maakt de opstart van de les mee, en kan daarna zelfstandig aan
de slag met huiswerk, opdrachten of leerwerk.
5. De LO-lessen gaan in aangepaste vorm door. Deze vinden áltijd buiten plaats.
6. Alle leerlingen pauzeren buiten.
7. Alle maatschappelijke coronaregels gelden ook in de school: handen wassen,
mondkapjes op buiten de lessituatie en 1,5 meter afstand houden van elkaar. In
een lokaal mag een leerling naast één andere leerling plaatsnemen zonder de 1,5
meter afstand. Leerlingen houden altijd 1,5 meter afstand van docenten en
ondersteunend personeel.
8. In de gangen lopen we rechts en verplaatsen we ons via de kortst mogelijke route.
Indien mogelijk op 1,5 meter van elkaar.
9. De roosterindeling staat vast voor de komende twee weken. Tijdens deze weken
komen we erachter of er evt. aanpassingen gedaan moeten worden. Indien dit
nodig is, worden deze aanpassingen doorgevoerd per 15 maart as.
Uitgangspunt van het rooster is: zoveel mogelijk hetzelfde voor beide locaties. In
Someren hebben we echter meer vierkante meter gebouw tot

onze beschikking waardoor daar meer leerlingen tegelijkertijd naar school kunnen dan in
Asten. Bovendien is in Asten de verbouwing nog gaande.
Locatie-specifieke maatregelen Someren:
1. Examenleerlingen worden weliswaar verdeeld over een A en een B-groep, maar
deze hebben geen thuismomenten. We ontvangen deze leerlingen alle dagen op
school in Someren.
Locatie-specifieke maatregelen Asten:
1. KWT-lessen worden geroosterd in de sportzalen. Hierop is een enkele uitzondering
mogelijk. Raadpleeg hiervoor Magister.
2. LO-lessen zijn geroosterd op het talenplein, maar vinden vervolgens buiten plaats
3. Tussenuren vinden plaats op het M&M-plein
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Irma van Nieuwenhuijsen
rector

