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We mogen weer naar school!
Op de persconferentie van dinsdag 23 februari 2021, heeft het kabinet bekend gemaakt
dat er een paar kleine versoepelingen van de coronamaatregelen mogelijk zijn
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/uitgelichtcorona/persconferenties-corona-in-eenvoudige-taal ). Dat betekent dat alle leerlingen in
het Voortgezet Onderwijs weer deels naar school mogen. We zijn daar heel blij om, omdat
we zien dat online onderwijs natuurlijk niet ideaal is. Het liefst geven wij de leerlingen hun
lessen in de school en vinden we het ook belangrijk dat zij weer met elkaar in een klas
kunnen zijn. Elke school mag het uitgangspunt van minimaal 1 dag per week naar school
voor elke leerling, invullen zoals het beste bij de leerlingen en de organisatie past. Het
Haarlem College vindt het belangrijk dat leerlingen elkaar weer kunnen ontmoeten op
school. Natuurlijk wel op anderhalve meter afstand. We hebben daarom het besluit
genomen om een rooster in te richten waarbij klas 4 blijft werken zoals dat nu ook al het
geval is en klas 1, 2 en 3 in halve groepen zo veel als mogelijk naar school kunnen komen.
In de praktijk zal dat betekenen dat elke leerling in de onderbouw opgeteld zo’n 2 dagen
per week op school kan zijn. Voor klas 3 zal het een uitbreiding betekenen naar meer
vakken dan alleen de praktijk op school. U begrijpt dat een compleet nieuw rooster maken
op basis van deze uitgangspunten een flinke klus is. Op dit moment wordt er, ondanks de
vakantie, hard gewerkt aan de invulling ervan.
In de week van 1 maart zal elke leerling naast de online lessen, in elk geval 1x op school
komen voor contact met de klas en de mentor. In dit contactmoment wordt de leerlingen
uitgelegd hoe het rooster in elkaar zit en wat er verwacht wordt. De mentoren zijn
natuurlijk heel blij om hun leerlingen weer te kunnen zien, dus er zal zeker ook aandacht
zijn voor hoe het met iedereen gaat.
Vanaf 8 maart gaat dan vervolgens het nieuwe rooster
contactmomenten op school en online lessen thuis.

in. Hierin zitten dus

In de persconferentie heeft de minister president ook benoemd dat het versoepelen van
de regels een risico inhoudt. Daarom is het belangrijk dat ook de basisregels nog steeds
goed worden nageleefd. Wij verwachten dat van alle leerlingen en medewerkers binnen de
school ook. Dus:
•
•
•
•
•

1

Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
Laat je testen bij klachten.
Vaker handen wassen op een dag.
Blijf thuis als er iemand in het huishouden corona heeft.
Blijf thuis als er iemand in het huishouden koorts of benauwdheidsklachten heeft.
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Er zijn ook regels voor buitenlandse reizen. Dat betekent dat als u met het gezin in de
voorjaarsvakantie naar het buitenland bent geweest, uw gezin in quarantaine moet. Hier
leest u daar meer over: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/reizen-en-vakantie/vakantie-in-eigen-land-en-reizen-naar-het-buitenland

Examens klas 4
We hebben al eerder gehoord dat de centrale examens dit jaar doorgaan. Inmiddels weten
we ook alle maatregelen rondom het examen. Dat betekent dat we binnenkort aan alle
leerlingen zullen uitleggen hoe hun examen(periode) precies zal verlopen. De
examensecretarissen zullen in de week van 8 maart via Teams aan steeds twee klassen
tegelijk uitleg geven. Op die manier hebben de leerlingen ook voldoende gelegenheid om
vragen te stellen. In dezelfde week ontvangt u als ouder(s)/verzorger(s) een mail vanuit
het examenbureau waarin alles nog eens wordt uitgelegd.

Stages klas 3
Helaas hebben we moeten besluiten dat de stages voor klas 3 dit jaar geen doorgang
kunnen vinden. We hadden daar in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) al
rekening mee gehouden. De stages zijn geen PTA-onderdeel. Dat betekent dat leerlingen
dus geen vertraging hierin oplopen. Natuurlijk is het wel heel jammer dat de stages niet
door kunnen gaan. We vinden het een heel belangrijk onderdeel van het onderwijs op het
vmbo, maar op dit moment is het juist in de sectoren waarin veel van onze leerlingen stage
zouden lopen, erg moeilijk om plekken te vinden. Ook brengt het een extra risico met zich
mee, waaraan we onze leerlingen en hun gezinnen op dit moment niet aan willen
blootstellen.
Binnenkort komt er een voorbeeldbrief beschikbaar waarmee leerlingen de stageplaats die
ze eventueel al wel geregeld hadden, kunnen afzeggen.

Activiteiten
Zoals u zult begrijpen, hebben we ook moeten besluiten om de reisactiviteiten die in het
voorjaar of in de zomer zouden plaats vinden, zoals de Ardennen voor klas 3 en Vinkeveen
voor klas 2, hebben moeten annuleren. We kunnen nu niet overzien hoe het er in juni uit
zal zien, maar omdat dergelijke reizen een langere voorbereidingstijd nodig hebben,
moesten we nu het besluit al nemen.
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Maatregelen gelden in elk geval tot 15 maart
De minister president heeft aangekondigd dat alle maatregelen in elk geval tot 15 maart
zullen duren. Op 8 maart zal er weer een persconferentie zijn.
Met vriendelijke groet,
Marc Teulings
Viola Scheerder
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