Nieuwsbrief nr. 10 met informatie online lessen onderbouw
Julianadorp, 25 november 2020
Geachte ouders, verzorgers,
Het Vespucci College heeft besloten dat de leerlingen van de onderbouwklassen 1ab, 1bc, 2ab en 2bc de
komende twee dagen, donderdag 26 en vrijdag 27 november, thuis moeten blijven. Zij zullen online via
Microsoft Teams les krijgen volgens het normale lesrooster.
Wij hebben daartoe om diverse redenen besloten: wij hebben vernomen dat in relatie tot het hockeyteam
Willemstad, waarin veel leerlingen van de brugklas spelen, een corona geval bekend is geworden. Dat is ook
het geval in het gezin van één van onze leerlingen uit de tweede klas. Bovendien blijven de laatste dagen
relatief veel leerlingen uit eigen beweging thuis, met name uit de onderbouw, omdat zij enigszins verkouden
zijn. Het protocol schrijft dat voor, dus dat is een juiste beslissing.
Wij willen het zekere voor het onzekere nemen en bovendien ervoor zorgen dat ook de leerlingen die nu al
thuis zijn, lessen kunnen blijven volgen. Wij kennen geen hybride systeem, waarbij les in de klas gegeven wordt
met een online streaming. Het meest veilig en effectief in dit geval is dat alle onderbouwleerlingen thuis zijn en
de docent online via Teams lesgeeft. In de lockdown periode hebben we daar goede ervaringen mee opgedaan.
Leerlingen weten allemaal hoe het werkt en waar ze moeten inloggen. De online ‘klassen’ zijn al eerder
aangemaakt en leerlingen hebben ermee geoefend. Voor de volledigheid vindt u een handleiding in de bijlage.
Onderbouwleerlingen worden dus volgens hun rooster om 7.15 uur in hun online les verwacht, met de camera
en het geluid aan. Ze krijgen een half uur uitleg en instructie en werken dan een half uur aan een opdracht,
waarbij ze contact houden met de docent. Daarna loggen ze in bij de volgende les. De pauze is ook op de
gewone tijd.
De huiswerkbegeleiding morgen, donderdag 26 november, komt in verband met deze maatregel eenmalig te
vervallen, ook voor bovenbouwleerlingen.
Broers en/of zussen van onderbouwleerlingen blijven donderdag en vrijdag ook thuis. Zij maken de opdrachten
die klaarstaan in Magister zelfstandig en kunnen via de chat in Teams vragen stellen aan de docent.
Maandag zien we graag alle leerlingen die klachtenvrij zijn weer op school. Ik wil u erop attent maken dat
kinderen die zelf worden getest of van wie gezinsleden worden getest, thuis moeten blijven totdat de uitslag
van de test bekend is. Bij een positieve uitslag in het gezin blijft de leerling gedurende 10 dagen thuis. Verder
gelden de algemene richtlijnen.
Het kan zijn dat bovenstaand besluit u een organisatorische uitdaging oplevert. Desondanks hoop ik op uw
begrip voor deze maatregel in het belang van de veiligheid van ons allen.
Ik vertrouw erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nieuwe ontwikkelingen
zijn, dan breng ik u direct op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Mariëtte Zuijdgeest
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