Ouderbrief
Beste ouders / verzorgers,

“het V(S)O blijft dicht op 6 mei”

De premier was gisteren duidelijk, het voortgezet (speciaal) onderwijs blijft gesloten na de meivakantie. Vanaf nu
hebben wij ons voor te bereiden op een opening vanaf 1 juni. Dat betekent een school die ruimte biedt om de
1,5meter richtlijn te hanteren. Of dat in navolging van het basisonderwijs alleen gaat over de medewerkers
onderling en in het contact tussen docenten en leerlingen, maar niet gaat gelden voor de jongeren onderling
horen wij nog. Vandaag is voor het primair onderwijs een opstartprotocol verschenen voor veiligheid en hygiëne
dat ons alvast richting geeft ons gebouw aan te passen. Gelukkig hebben wij nog even de tijd voordat onze
voorziening weer volledig open gaat.
Nu de school dicht moet blijven continueren wij het huidige lesrooster en komen de leerlingen weer op woensdag
6 mei online in Teams. Het ritme voor iedere lesdag blijft hetzelfde en dat start met de groeps-check-in om 8.158.30 uur gevolgd door een individuele chat tot 9.00 uu en eindigt met de groeps-check-out om 13.30-13.45 uur,
met indien nodig individuele chattijd tot 14.15 uur. Van de vijf lesmomenten worden drie vaklessen op
(deel)groepsniveau live gestreamd of is de docent online oproepbaar. De leerling wordt dan op leerarrangement
en instructiebehoefte bediend. Voor de twee andere momenten staat een zelfstandig (samen mag) doe/maakopdracht klaar. Dit zijn de ‘praktijkvakken, gym, sova, drama, mtw of kwt’ en tijdens deze uren kan de
leerling géén vragen stellen. De collega’s kunnen dan andere werkzaamheden uitvoeren, hebben onderling team/schoolcontact en houden ook hun -2x15 minuten- pauze. Dat pauze/rustmoment geldt ook voor de leerlingen
natuurlijk! De jongeren op stage blijven hier naartoe gaan zolang als het kan. Wanneer de stage stopt wordt de
volgende dag het onlineprogramma opgestart.
Vanaf die nieuwe online-periode, maar ook tot die tijd bieden wij extra ondersteuning aan individuele leerlingen. Ik
herhaal dat dat op uw verzoek kan zijn, de wens van de leerling is of dat school in overleg met betrokkenen dat
adviseren. Daarom houden wij contact en is de school iedere dag open van 8.15-12.15 uur. Op de twee
feestdagen: 27 april woningsdag en 5 mei bevrijdingsdag is de school dicht. Een klein wisselend team ontvangt
dagelijks leerlingen waarvoor is bepaald dat het ‘goed’ is dat zij naar school komen. Ook worden sommige
jongeren op afgesproken momenten gebeld door een van onze teamleden. Wanneer ‘schoolgang of contact’
helpend is voor uw kind/pupil kunt u contact met mij opnemen. Samen met u en orthopedagoog Kiki bekijken wij
wat passend is.
Tenslotte hoop ik dat wij direct na Pinksteren weer de deuren voor alle 165 leerlingen van het Kromme Rijn
College kunnen openzetten. Wij zullen er tot die tijd alles aan doen ons afstandsonderwijs zo voorspelbaar
mogelijk aan te bieden. Maar nu eerst genieten van een beetje vreemde vakantie én bijzonder voor veel jongens
en meisjes die vasten tijdens de Ramadan.
Neem net als ons schoolteam even rust en tot woensdag 6 mei online!
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