Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen
van RSG Magister Alvinus

Sneek, 5 juni 2020

Betreft: opstarten lessen op school en planning toetsen

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en beste leerlingen,
Zoals we in de vorige brief al hebben aangegeven, zijn onze schoolgebouwen vanaf woensdag 3 juni
weer stapsgewijs geopend. In deze brief geven we aan welke de volgende stappen zijn.
Periode 8 t/m 12 juni:
In deze periode worden er voor de leerlingen van de bovenbouw (bb en kb 3, gt3, havo 4 en
vwo 4 en 5) toetsen op school of online afgenomen. Er zijn geen lessen op school. De
planning van de toetsen is via Zermelo door de leerlingen te benaderen.
Leerlingen van de onderbouw krijgen afstandsonderwijs.
Periode 15 t/m 24 juni:
Voor alle leerlingen van de onderbouw worden lessen op school gepland. De planning van
deze lessen staat vermeld in Zermelo. Omdat slechts 1/3 van de klas op een moment naar
school mag komen, is het mogelijk dat de andere leerlingen online les krijgen. Als dit het
geval is, dan staat dit in Zermelo vermeld met het pictogram van een camera.
In de periode van 18 tot en met 24 juni zijn er inhaaltoetsen en herkansingen. De planning
hiervan is door de leerlingen via Zermelo te benaderen. Ook worden zij per e-mail
geïnformeerd.
Hoe verlopen de lessen op school?
Op verzoek van het openbaar vervoer vinden lessen op school plaats tussen 10:00 uur en 15:00 uur.
De lessen verlopen volgens een 30-minuten rooster waarbij we de leerlingen zo weinig mogelijk door
de school laten bewegen. Dit houdt in dat pauzes in de klas plaats vinden. Ook betekent dit dat de
docenten zich tussen de klassen verplaatsen. Eventuele lessen Lichamelijke Opvoeding vinden in de
buitenlucht plaats. De leerlingen moeten zelf zorg dragen voor eten en drinken. De kantine is
gesloten.
Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar school. In uitzonderlijke gevallen waarin
het niet lukt vervoer te regelen, kunt u contact met de school opnemen. Als de leerling één of
meerdere van de volgende klachten heeft, dan moet hij/zij thuisblijven: neusverkouden, hoesten,
moeilijk ademen/benauwd, koorts boven de 38 graden.
In de bijlagen vinden jullie een tweetal documenten; het algemeen corona protocol en een
plattegrond met de routing in de school.

Zoals in het voorgaande is vermeld zullen we jullie stapsgewijs informeren over de
(onderwijs)activiteiten. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we jullie opnieuw berichten.
Voor vragen kun je altijd terecht bij je mentor of vakdocent.
Wij hopen de leerlingen binnenkort weer in goede gezondheid op school te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,

Sixtus Haverkamp
(rector-bestuurder)

