Duiven, 4 maart 2021

Beste leerling, ouder, of verzorger,

Vanaf aanstaande maandag 8 maart gaan we weer van start! Fijn om iedereen vanaf dan weer te
zien. Wij hebben er in ieder geval weer zin in!
Hoe gaat die herstart in zijn werk? Deze brief gaat in op:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De gang van zaken vanaf maandag
Je eerste dag terug op school
De pauzes
Het rooster en de bijzondere activiteiten in de komende weken
De lessen BO, LO2 en BSM
Toetsing
Hygiënemaatregelen
Extra mogelijkheden voor de komende weken
Corona-achterstanden

Op voorhand willen we graag een paar zaken onderstrepen. Deze brief is best uitgebreid. Er zijn nu
eenmaal veel zaken die geregeld moeten worden. Doordat we op het Candea weinig leegstaande
lokalen hebben, is de puzzel van de organisatie ook erg complex geweest. In deze brief gaan we op
alle belangrijke aspecten in. Heb je toch vragen die niet in deze brief beantwoord worden, informeer
dan bij je leerjaarcoördinator.

1. Gang van zaken vanaf maandag
Zoals het vanaf maandag gaat, is anders dan in het voorjaar, toen steeds een derde van elke klas les
had op school. Twee derde van de klas zat dan thuis. De ervaringen daarmee van leerlingen, ouders
en docenten waren niet goed. Op basis van jullie feedback hebben we besloten dat de hele klas óf op
school komt, óf thuis les heeft in Teams. Om te zien welke dag in de komende weken je schooldag is,
is onderaan deze brief een schema toegevoegd. Het staat ook in Zermelo.

Voor de niet-examenklassen: vanaf maandag a.s. komt ook jouw klas weer elke week één dag naar
school. De andere dagen heb je met je klas les in Teams. Je rooster verandert niet. In Zermelo staat
op welke dag jij en je klas terug komen naar school (dat zijn de witte blokjes) en wanneer je Teamsles
vanuit huis hebt (aangegeven met cameraatjes). Elke week is je schooldag een andere dag, waardoor
je na vijf weken alle lessen tenminste één keer op school gehad hebt. Ook de clusterlessen gaan door
volgens rooster.
Voor de examenklassen: de examenklassen kwamen al elke dag naar school. Dat blijft zo.
Voor leerlingen die thuis in quarantaine zitten, wordt de fysieke les gestreamd, wanneer hun
klasgenoten op school zijn. Die les is voor hen geen actieve online les. De lessen op de andere vier
dagen zijn dat wel.
De leerlingen die de afgelopen weken op school werden opgevangen, blijven dagelijks naar school
komen. In een enkel geval neemt de mentor hierover nog contact met je ouders op. Op de dag dat je
klas op school is, draai je gewoon met je klas mee.
Het kan best zijn dat sommige docenten geen les op school kunnen geven, bijvoorbeeld vanwege
gezondheidsrisico’s. In dat geval volg je op school een Teamsles. Neem je device dus mee.
Leerlingen moeten onderling en tot de docent een afstand van 1,5 m. in acht nemen. Dat betekent
dat je klas verdeeld wordt over twee lokalen, of les heeft in een grote ruimte, zoals een gymzaal. Het
lokalenrooster is dus behoorlijk anders. Heb je les op school, dan vind je de lokalen voor die dag
uiterlijk ’s ochtends in het rooster op Zermelo.
Anders dan voorheen is bij verplaatsing van leerlingen in de gangen géén 1,5 m. afstand meer vereist,
wél een mondkapje. Kun je anderhalve meter hanteren, doe dat dan wel!

2. Je eerste dag terug op school
In de week van 8 maart komt iedere klas weer een keer op school. Die dag zie je je mentor op het
eerste uur waarop je weer op school bent. Zo staat het ook in je rooster. Hij of zij heeft aandacht
voor hoe het met de klas gaat en kan ingaan op vragen die je misschien hebt. Voor je eerste dag hoef
je geen lunch mee te nemen. Van je mentor krijg je een bon die je kunt inleveren voor een
lunchpakketje bij de catering (broodje kaas, krentenbol, croissant en voor wie dat wil een mandarijn.
Alles is voorverpakt in zakjes van afbreekbaar plastic).
De examenklassen krijgen ook hun lunchpakketje op maandag 8 maart.

3. De pauzes
Zoals gezegd geldt de anderhalve meterregel nog steeds, dus ook in de pauzes. Er is meer ruimte dan
normaal om te pauzeren, omdat maximaal de helft van de leerlingen maar op school is. We vragen je
toch om zoveel mogelijk buiten te pauzeren. We hebben tenten gekocht om klaar te zijn voor minder
weer. Het is nog wel wachten op de vergunning om die te mogen plaatsen.

In de pauzes gaan leerlingen graag naar het winkelcentrum. We vragen je met klem dat niet te doen!
De drukte die dat oplevert is voor veel (oudere) mensen beangstigend en dat begrijpen wij. Realiseer
je dat we een beroep doen op je begrip en verantwoordelijkheidsgevoel. Blijf dus op school, of op
het plein.

4. Het rooster en de bijzondere activiteiten in de komende weken
In je rooster kunnen, afhankelijk van het leerjaar waarin je zit, maatwerklessen staan. De maatwerk
ondersteuningslessen gaan door, op school met de docent en voor wie vanuit huis werkt via Teams.
Alleen in deze situatie is er dus tegelijk live-les en afstandsonderwijs. De reden daarvoor is dat we
zeker in deze periode de ondersteuning voor iedereen door willen laten gaan.
De verrijkingslessen maatwerk vervallen voorlopig. Over hoe dit in het laatste deel van dit schooljaar
gaat, denken we nog na en krijg je later bericht.
De lessen in de kernvakken op niveau (Nederlands, Engels en wiskunde) gaan gewoon door volgens
het rooster.
Omdat we nu weer beginnen, pakken we ook andere activiteiten weer op. Op maandag 8 en dinsdag
9 maart a.s. waren leerlingbesprekingen gepland. Die zijn zeker nu erg belangrijk! We hebben een
deel van de besprekingen al deze week gedaan, maar maandag en dinsdag a.s. vallen daarvoor nog
eenmalig alle lessen uit vanaf 13.15 uur.
De Canweek die eind maart is gepland, wordt een lesweek óf een toetsweek voor de PTA-leerjaren.
Mochten er beperkt toch andere activiteiten zijn, dan ontvang je daarover op een later tijdstip
bericht.

5. De lessen BO, LO2 en BSM
Zoals alle lessen gaat ook het bewegingsonderwijs weer door. De gymzalen zijn echter allemaal in
gebruik voor lessen en toetsen. Dat betekent dat alle gymlessen buiten zijn, op anderhalve meter
afstand. De kleedkamers worden, binnen dezelfde afstandsregel, gebruikt zoals altijd. Natuurlijk
kunnen de weersomstandigheden nog alle kanten op, dus houd rekening met het weer bij je
kledingkeuze. Bij bepaalde weersomstandigheden vallen de lessen uit. De docent communiceert
hierover met de leerlingen als dat van toepassing is.

6. Toetsing
Voor de PTA-klassen: voor de examenklassen en voor-examenklassen gaat de toetsweek door zoals
gepland.
Voor de overige klassen: we vinden het fijn dat iedereen weer terug naar school gaat. Het contact dat
docenten en hun klassen vanaf nu gelukkig weer hebben, is niet bedoeld om te vullen met toetsen.

Tijdens de fysieke lessen op school heb je geen toetsen. Deze worden om de lessen heen gepland en
kunnen de hele week plaatsvinden. Het kan zo zijn dat je op een online lesdag wel naar school moet
komen.
We zien dat veel leerlingen thuis goed gewerkt hebben en dat nog steeds doen. Leerlingen geven aan
dat ze het fijn vinden om te laten zien wat ze geleerd hebben. Tegelijk letten we erop dat het wel
behapbaar blijft en er niet teveel toetsdruk ontstaat.
We brengen per klas, docent en vak in kaart hoeveel toetsen er nog komen. Je krijgt daarover later
aparte informatie. In de startweek van 8 maart zijn er in ieder geval géén toetsen, met uitzondering
van PTA-toetsen.

7. Hygiënemaatregelen
Wij vragen je goed kennis te blijven nemen van de RIVM-richtlijnen en van de onderstaande extra
aandachtspunten.







Houd altijd anderhalve meter afstand en draag een mondkapje als je je binnen school
verplaatst.
De anderhalve meterregel geldt niet als je je verplaatst door de gangen. Probeer het toch
zoveel mogelijk aan te houden!
Blijf op school, of op het plein. Ga niet naar het winkelcentrum.
Ga na school meteen naar huis en blijf niet bij school “hangen”.
In elk lokaal zijn papieren doekjes en handgel beschikbaar.
De catering is in de week van 8 maart open tijdens de eerste en tweede pauze, zodat
iedereen zijn lunchpakketje kan af halen. In de weken daarna is de catering beperkt geopend,
tussen 11.45 en 13.15 uur.

8. Extra mogelijkheden voor de komende weken
Het is fijn dat we weer langzaam terugkeren naar school, maar één dag per week is nog weinig.
Misschien worden de regels de komende tijd wat versoepeld, waardoor we klassen vaker per week
naar school kunnen laten komen. Er ontstaat ook ruimte als de examens beginnen. Zodra we
mogelijkheden zien, zullen we die onmiddellijk benutten.

9. Corona-achterstanden
De herstart vanaf komende week is bedoeld om elkaar weer te ontmoeten en opnieuw (een beetje)
schoolritme te krijgen. Het is niet de bedoeling om in te zetten op het inhalen van eventuele
achterstanden. Later dit schooljaar komen we erop terug hoe we hiermee omgaan. Ook landelijk
worden plannen gemaakt, maar die zijn nu nog niet uitgewerkt. Voor dit moment is het voor
iedereen vooral belangrijk om goed te blijven werken, op school en thuis!

We hopen met deze uitgebreide brief een duidelijk beeld te hebben gegeven van de herstart op het
Candea. Neem voor eventueel resterende vragen contact op met je leerjaarcoördinator. We zien je
graag weer op 8 maart of zo snel mogelijk daarna.

Met vriendelijke groet, blijf gezond,

Léon Lucas
Rector

“Koelkastschema” met de dagen waarop je de komende weken op school komt:
Leerjaar

Klas

8 - 12
maart

15 – 19
maart

22 – 26 maart

29 maart 2 april
(Goede
Vrijdag =
les)

5 april (2e
Paasdag) –
9 april

1

SB1
BK1
KM1
MH1
HV1

Maandag
Maandag
Donderdag
Maandag
Maandag

Dinsdag
Dinsdag
Vrijdag
Dinsdag
Dinsdag

Woensdag
Woensdag
Maandag
Woensdag
Woensdag

Donderdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Donderdag

Vrijdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag
Vrijdag

Dinsdag
Vrijdag

Woensdag
Maandag

Donderdag
Dinsdag

Vrijdag
Woensdag

Vervalt
Donderdag

Dinsdag
Vrijdag
Vrijdag

Woensdag
Maandag
Maandag

Donderdag
Dinsdag
Dinsdag

Vrijdag
Woensdag
Woensdag

Vervalt
Donderdag
Donderdag

B3
K3
M3
H3
V3

Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag

Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

B4, K4, M4
H4
V4

Alle dagen
Donderdag
Dinsdag

Alle dagen
Vrijdag
Woensdag

Alle dagen
Maandag
Donderdag

Alle dagen
Dinsdag
Vrijdag

Alle dagen
Woensdag
Vervalt

5

H5
V5

Alle dagen
maandag

Alle dagen
Dinsdag

Alle dagen
Woensdag

Alle dagen
Donderdag

Alle dagen
Vrijdag

6

V6

Alle dagen

Alle dagen

Alle dagen

Alle dagen

Alle dagen

2

3

4

Klas:
B2a, K2a, K2b
Klas: B2b, B2c,
K2c, K2d
M2
H2
V2

