Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen van RSG Magister Alvinus

Sneek, 28 mei 2020
Betreft: school vanaf woensdag 3 juni geleidelijk weer open

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Het schoolgebouw van de RSG zal vanaf woensdag 3 juni weer geleidelijk worden opengesteld voor
leerlingen en medewerkers. Vanwege de RIVM-richtlijnen zal slechts een deel van de leerlingen en
medewerkers tegelijkertijd op school aanwezig kunnen zijn.
De algemene lijn is dat de meeste lessen nog steeds op afstand zullen worden gegeven, volgens het
30 minutenrooster. Dit systeem verloopt goed en we achten het niet verstandig dit voor de laatste
paar weken van dit schooljaar te gaan veranderen. Wel zullen we voor de leerlingen - in kleine
groepen - nog een aantal activiteiten op school gaan organiseren. We proberen het zó te regelen dat
de leerlingen en de docenten elkaar voor het einde van dit schooljaar nog een keer zullen
ontmoeten. Voor de leerlingen van havo4 volgt nog informatie over de pws-voorbereiding.
Periode wo. 3 t/m vr. 5 juni:
In deze week worden de lessen via afstandsonderwijs aangeboden, waarbij we het 30minutenrooster blijven hanteren.
Periode ma. 8 t/m di. 16 juni:
In deze periode worden op school vooral toetsen afgenomen in de bovenbouw.
Wij proberen in deze periode ontmoetingsmomenten op school te organiseren tussen
leerlingen en mentoren. Er is geen garantie dat dit lukt, omdat mentoren ook ingeroosterd
worden als surveillant.
Op momenten dat leerlingen geen toetsen maken en geen mentorles volgen, krijgen zij zo
mogelijk afstandsonderwijs via het 30-minutenrooster. Ook deze lessen kunnen we niet
garanderen, omdat veel docenten ingeroosterd worden als surveillant bij de toetsen.
Periode wo. 17 t/m wo. 24 juni:
Deze periode zal worden benut voor de inhaaltoetsen en voor het aanbieden van lessen op
school.
De nadruk in het lesaanbod op school leggen wij bij de onderbouw (klas 1 en 2 VMBO; klas 1
t/m 3 HAVO en VWO). De lessen verlopen via een 30-minutenrooster. Omdat de bezetting
van de klas gelimiteerd is op 9 leerlingen, zal er zo mogelijk ook afstandsonderwijs
aangeboden worden.
Woensdag 24 juni is formeel de laatste lesdag. Wel zijn er op 25 en 26 juni nog enkele
activiteiten voor bovenbouwleerlingen op school. Deze bijeenkomsten hebben een informeel
karakter.
Hoe verlopen de lessen op school?
In verband met het voorkomen van piekbezetting in het openbaar vervoer vinden lessen op
school in beginsel plaats tussen 10:00 en 15:00 uur. Het accent leggen we op het aanbieden
van mentorlessen. De leerlingen proberen we daarbij zo weinig mogelijk door de school te
laten bewegen. Dit houdt in dat pauzes in de klas plaatsvinden. Ook betekent dit dat de
docenten zich tussen de lokalen verplaatsen. Uitzondering daarop zijn lessen waarbij
gespecialiseerde lokalen of apparatuur worden ingezet. Eventuele lessen Lichamelijke
Opvoeding vinden in de buitenlucht plaats.

Informatie over het rooster
Het lesrooster wordt een week van te voren aan leerlingen bekendgemaakt. Het toetsrooster
is al gedeeld met de leerlingen.
Logistiek in het gebouw en hygiënemaatregelen conform richtlijnen RIVM
Er zijn voldoende maatregelen getroffen om te voldoen aan de RIVM-richtlijnen. Dat
betekent onder andere dat de routing in het gebouw is aangepast, dat het aantal leerlingen
in de klas is beperkt tot 9 en dat er extra maatregelen zijn getroffen m.b.t. gebruik van
toiletten en schoonmaken van tafels in de lokalen. Volgende week zullen we iedereen
hierover nader informeren.
Voor álle RSG-ers geldt:
Bij één of meerdere van de volgende klachten blijven we thuis:
- neusverkoudheid
- hoesten
- moeilijk ademen/benauwdheid
- koorts boven de 38 graden
Overgang
·
·
·

Alle leerlingen die voldoen aan de overgangsnormen zijn over.
Alle leerlingen die niet voldoen aan de overgangsnormen worden door de docenten
besproken.
De docentenvergadering neemt op basis van deze bespreking het overgangsbesluit.

Er geldt dat het niet altijd lukt om alle toetsen uit het PTO of het PTA af te nemen. Dit leidt
ertoe dat het toetsprogramma daar waar nodig wordt aangepast. Deze aanpassingen worden
zo gedaan dat de docenten zich een goed beeld van de leerlingen kunnen vormen. De
aanpassingen maken het ook mogelijk dat onze leerlingen kunnen laten zien wat ze waard
zijn.
Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer mag niet overbelast raken. Probeer daarom zoveel mogelijk met eigen
vervoer naar school te komen! Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar
school. In uitzonderlijke gevallen waarin het niet lukt het vervoer te regelen, kan contact
opgenomen worden met de school.
Om onnodige contacten te voorkomen is het verboden tijdens schooltijd winkels te bezoeken.

We vinden het erg fijn dat we heel geleidelijk weer terug kunnen naar de RSG die zich weer zal vullen
met al die levendigheid die onze leerlingen en collega’s met zich meebrengen! Ons RSG-gebouw
heeft hen hard nodig. Zoveel is wel duidelijk.

Met vriendelijke groet,

Sixtus Haverkamp
(rector-bestuurder)

