Aan de leerlingen en de ouders en verzorgers
van RSG Magister Alvinus

Betreft: bijstelling onderwijsaanbod na de meivakantie (vanaf ma. 17 mei)
Sneek, 23 april 2021

Beste leerlingen en geachte ouders en verzorgers,

Sinds 29 maart werken we met een onderwijsaanbod dat toegespitst is op de leerlingen van de
verschillende afdelingen van de RSG. Onze collega’s doen (direct of indirect) hun uiterste best om
goed onderwijs te verzorgen en dat vraagt veel van ons allemaal. We merken gelukkig dat daarvoor
veel waardering is bij het overgrote deel van de leerlingen en ouders en verzorgers. Ondanks de
grote inzet bereiken ons de laatste tijd steeds meer signalen van ouders en verzorgers over de
beperkte aanwezigheid van de leerlingen op onze school. Dit geldt met name voor de ouders en
verzorgers van havo en vwo.
Daarom hebben we het besluit genomen dat het onderwijs voor de leerlingen van de onderbouw
havo en vwo (klas 1 t.m. 3) vanaf maandag 17 mei er anders uit gaat zien. Deze leerlingen gaan ’s
ochtends weer naar school. Vanwege de coronabeperkingen (1.5 m etc.) volgt 1/3 van de leerlingen
in een klas fysiek les op school volgens het 30 minutenrooster en de andere 2/3 van de klas volgt de
lessen online. (Daar waar de aantallen klein genoeg zijn zullen we met halve klassen gaan werken).
Hierbij is de aandacht van de docent primair gericht op de leerlingen in de klas. In het rooster zal
zichtbaar zijn in welke lokalen de lessen gegeven worden. De mentoren maken een indeling in 3 (of
daar waar het kan 2) groepen en dat zal tijdig bekend gemaakt worden. Daarnaast zal een (beperkt)
middagprogramma aangeboden worden.
Voor leerlingen van havo en vwo-bovenbouw (havo 4 en vwo 4 en 5) wordt het huidige
onderwijsprogramma gehandhaafd: in de ochtend online lessen volgens het 30 minuten rooster en
daarnaast een middagprogramma. We doen ons uiterste best om alle leerlingen minimaal 1 keer per
week op school te laten komen. De overweging om af te wijken van de onderbouw is gelegen in het
feit dat voor deze leerlingen in de examenfase het accent wat meer ligt op de kenniskant en wat
minder op de sociaal-emotionele kant en dat ze zelfstandiger kunnen werken. Bovendien is het
middagprogramma voor deze leerlingen al verder ingevuld.
Voor de leerlingen van vmbo BK en GT blijft het onderwijsprogramma ongewijzigd.
Na een uitgebreide en constructieve dialoog in de MR, waarbij vanuit de verschillende geledingen
een goede inbreng is geweest, heeft de MR ons groen licht gegeven voor dit besluit. Daarbij is het
belangrijk te melden dat is benadrukt dat we het samen (collega’s, leerlingen en ouders) moeten
doen en op een positief kritische wijze naar elkaar blijven luisteren en elkaar blijven helpen. Ook
werd door de oudergeleding grote waardering uitgesproken voor de inzet van de docenten.
In overleg met de MR is in het najaar afgesproken dat de reguliere 10 minutengesprekken niet meer
gehouden worden, maar dat we van beide kanten contact zoeken met elkaar wanneer daar
aanleiding toe is.

Het is al weer enige weken geleden dat ik jullie een brief heb geschreven. Tijdens het MR-overleg en
ook in mijn contacten met ouders en verzorgers blijkt dat dit juist in deze tijd van groot belang is. Het
is mijn voornemen om jullie ook de komende tijd regelmatig te informeren. Daarnaast zullen de
teamleiders, wanneer daar aanleiding toe is, jullie specifieker op de hoogte stellen van de
ontwikkelingen in de afdeling.
Ik hoop jullie hiermee voldoende informatie gegeven te hebben. Mochten er nog vragen zijn dan
kunnen jullie terecht bij de mentor of de teamleider en natuurlijk kan er ook een mail gestuurd
worden naar info@rsg-sneek.nl.

Met vriendelijke groeten,

Sixtus Haverkamp
(rector-bestuurder)

