Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Gister vond de persconferentie plaats waarin werd verteld dat de gedeeltelijke schoolsluiting
met 3 weken verlengd wordt, dus tot minimaal 7 februari. Daarnaast werd bekend gemaakt
dat de 1,5 meter afstand weer wordt ingevoerd op de scholen voor voortgezet onderwijs. De
1,5 meter-regel gaat per direct in, maar uiteraard werd er begrip getoond voor het feit dat
scholen wat tijd nodig hebben om dit zo goed mogelijk te realiseren.
Het gaat om de onderstaande groepen leerlingen:
• de leerlingen uit klas 4 (de examenklassen)
• de leerlingen uit klas 3, alleen voor de beroepsgerichte vakken (praktijk)
• de kwetsbare leerlingen (aangemeld via de mentor)
Alle overige leerlingen krijgen online onderwijs.
Tot en met vrijdag geldt nog het oude rooster zonder de 1,5 meter-maatregel, al zal er zo veel
mogelijk geprobeerd worden hier rekening mee te houden. Vanaf maandag geldt een nieuw
rooster, waarbij het onderwijs geheel ingericht is op de 1,5 meter maatregel.
Hieronder worden de wijzigingen per leerjaar beschreven:
Leerjaar 4 examenklassen:
De klassen worden in drie groepen verdeeld. De leerlingen krijgen een persoonlijk rooster dat
te zien is in Zermelo. De groepen worden op maat gemaakt om het rooster werkbaar te
maken. Dat betekent dat leerlingen niet kunnen switchen.
Leerjaar 3 voorexamenklassen:
De avo-vakken worden volledig online gevolgd zoals we dit al deden. Voor de praktijkvakken
geldt dat de klassen in tweeën worden gedeeld. Een bericht over de groepsverdeling ontvang
je van je docent.
Leerjaar 2:
De avo-vakken blijven volledig online. De praktijkvakken worden ook indien mogelijk online
aangeboden. PPO-lessen komen te vervallen.
Leerjaar 1:
De avo-vakken blijven volledig online. De praktijkvakken worden ook indien mogelijk online
aangeboden.
Vakcollege:
Het vakcollege biedt één uur online les per blok/vak zover dat mogelijk is.
Mentoraat alle leerjaren:
De mentorles blijft in het rooster staan. Het is nu meer dan ooit van belang om goed contact
te hebben met leerlingen. Als de mentor het idee heeft dat een individuele afspraak nodig is
voor leerlingen om te horen hoe het met hen gaat, dan wordt er een online afspraak met
leerlingen ingepland.

Lichamelijk opvoeding:
Dit vak zal in één uur online per week gegeven worden.
Rooster:
Net als vóór de zomervakantie hebben we een aangepast rooster. Het rooster is ingericht in
twee dagdelen. Beide dagdelen bestaan uit drie online lesuren van 60 minuten. Tussen beide
dagdelen is er 60 minuten pauze. Het zevende lesuur komt te vervallen. Het rooster is te zien
in Zermelo. Hieronder is voor de volledigheid een dagindeling te zien:
▪

Dagdeel 1:

▪

Pauze:

▪

Dagdeel 2:

les 1
les 2
les 3

8.30-9.30 uur
9.30-10.30 uur
10.30-11.30 uur
11.30-12.30 uur

les 4
les 5
les 6

12.30-13.30 uur
13.30-14.30 uur
14.30-15.30 uur

Toetsen:
Per vak zal er een plan van aanpak gemaakt worden m.b.t. toetsen die niet door kunnen gaan.
Mogelijk worden toetsen online afgenomen. Daarover hoor je van je docent z.s.m. meer.
Camera thuis aan:
We verzoeken alle leerlingen hun camera’s aan te zetten tijdens de online les. Het spreekt
voor zich dat misbruik maken door bijv. foto’s te nemen van een scherm en die te verspreiden,
bestraft zal worden. Mocht je hiermee te maken krijgen, verzoeken we je dringend dit bij je
mentor te melden.
Studiewijzers:
Raadpleeg voortdurend de studiewijzers voor alle vakken, zodat je weet wat je moet doen.
Tot zo ver deze informatie over het onderwijs de komende tijd. We beseffen ons dat het van
jullie allemaal veel flexibiliteit vraagt om met deze nieuwe situatie om te gaan. Laten we er
het beste van maken en erop vertrouwen dat de woorden van minister Hugo de Jonge
kloppen: ‘Dit is het begin van het einde van de Corona-crisis.’
Met vriendelijke groet,
Jos Bart
Directeur a.i.
Kennemer College Beroepsgericht

