Sneek, 24 maart 2021

Beste leerlingen,

Hoe kunnen we onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs bieden? Dat is de vraag die ons zeker in
deze tijden van corona dagelijks bezighoudt. In deze brief informeren wij jullie over de veranderingen
die wij in het lesrooster hebben aangebracht om de lessen zo goed mogelijk af te stemmen op de
behoeften van onze leerlingen.
Vanaf 29 maart a.s. tot aan de zomervakantie bestaat de basis van het lesprogramma voor alle
leerlingen uit:
1. een ochtendprogramma van 8:30 tot 13:00 uur met lessen van een half uur die op de
gebruikelijke wijze in Zermelo staan aangegeven en
2. een middagprogramma van 13:00 tot uiterlijk 17:00 uur met onderwijsactiviteiten die niet in
Zermelo zijn opgenomen.
Het specifieke programma dat de leerling gaat volgen, vernemen jullie uiterlijk 26 maart van de
teamleider van de afdeling.
Waarom hebben wij het programma veranderd? De aanleiding is gelegen in een aantal signalen dat
leerlingen, docenten en ouders gaven. In het algemeen is er de wens om de leerlingen meer naar
school te laten komen, bijvoorbeeld voor het volgen van praktijklessen, het maken van toetsen of om
elkaar als klasgenoten wat vaker te ontmoeten. Het voorgestelde middagprogramma beantwoordt aan
deze wens.
Een ander signaal luidt dat online-lessen, waarbij zowel de leerlingen op school als de leerlingen thuis
de les moeten volgen, niet optimaal zijn. Hoewel we de online les niet helemaal af kunnen schaffen,
denken we met onze oplossing beter tegemoet te kunnen komen aan de behoefte om de leerling meer
contacttijd op school te geven.
We zijn één school, maar via een aangepast rooster dat per afdeling kan verschillen, kunnen we meer
recht doen aan de verschillende signalen die leerlingen, docenten en ouders ons hebben gegeven.
We verwachten jullie hiermee een goed beeld gegeven te hebben van het onderwijs dat wij voor de
komende tijd beogen.

Met vriendelijke groet,
Sixtus Haverkamp, rector-bestuurder

