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Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s),
Sinds maandag 5 oktober gold op school het dringende advies om een mondkapje te dragen. Zoals
jullie misschien weten is op de persconferentie van vorige week aangekondigd dat het dragen van
een mondkapje een verplichting wordt. Omdat dit eerst nog juridisch moet worden geregeld, is de
verwachting dat dit half november ingaat.
De verplichting geldt (net als het advies) buiten de lessen: bij binnenkomst en als je weggaat, in
de gangen en in de aula of kantine. In de les mag het kapje af (en ook als je wat eet in de aula of
kantine). In praktijklessen waar de afstand tot de docent niet kan worden gehouden, moet het
mondkapje wel op.
Tot de verplichting ingaat, geldt het zeer dringende advies. We doen een beroep op alle leerlingen
om gehoor te geven aan dit dringende advies en een mondkapje te dragen op school. Daarmee
laten we elkaar zien dat we het virus willen stoppen. Daarnaast doen we een beroep op ouders en
verzorgers om de maatregelen te ondersteunen en kinderen te motiveren tot het dragen ervan. We
weten dat er bij leerlingen, ouders en medewerkers verschillend wordt gedacht over nut en
noodzaak van mondkapjes. Voor sommige mensen gaat de maatregel te ver en voor anderen kan
de aanpak niet streng genoeg zijn. Wij laten die discussie aan de (experts van de) overheid.
Onderwijs op school en online
Met ingang van maandag 2 november aanstaande schakelen we voor de leerlingen van leerjaar 1
t/m 3 over op een combinatie van vier dagen onderwijs op school en een dag in de week online
lessen vanuit huis. We kiezen voor deze combinatie van online les en les op school om ook de
komende tijd de schoolruimtes voldoende te kunnen ventileren.
Het is bekend dat een goede ventilatie van (les-)ruimtes belangrijk is bij het voorkomen van de
verspreiding van het coronavirus. Daarnaast blijft het van belang om voldoende afstand te
waarborgen tussen leerlingen en personeel. Doordat onze leerlingen in de ochtendpauze
tegelijkertijd pauzeren, hebben we dan de meeste drukte in het gebouw. Tot nu toe hebben we die
drukte kunnen spreiden door de helft van de leerlingen buiten te laten pauzeren.
Nu we in het najaar zitten en de kans op slecht weer groter wordt, kunnen leerlingen niet altijd
naar buiten in de pauzes. Door een deel van de leerlingen een dag in de week de lessen online te
laten volgen, creëren we ruimte in het gebouw, hebben we minder verplaatsingen van leerlingen
en kunnen de overige leerlingen, samen met het onderwijsondersteunend personeel met voldoende
onderlinge ruimte binnen pauzeren. Daarnaast kunnen we in de pauzes alle overige ruimtes goed
ventileren, zodat de luchtkwaliteit op orde blijft.
We hebben een indeling gemaakt waarin staat aangegeven welk leerjaar op welke dag de lessen
online volgt. Deze indeling, die is toegevoegd bij deze update, communiceren we ook naar de
leerlingen en wordt in Magister vermeld.

Leerjaar 4
Voor de leerlingen uit leerjaar 4 geldt dat zij de komende periode alle lessen op school blijven
volgen. Aan het einde van dit schooljaar doen zij hun eindexamen. We proberen deze leerlingen
daarom zo lang mogelijk op school de lessen aan te bieden en hun schoolexamen zoveel mogelijk
op school te laten afronden.
Werkwijze online lessen
De online lessen voor leerjaar 1 t/m 3 worden aangeboden via Microsoft Teams. Inmiddels hebben
alle leerlingen toegang tot Teams. Iedere online les wordt klassikaal met alle leerlingen gestart en
er wordt gecontroleerd of alle leerlingen aanwezig zijn. Vervolgens wordt door de docent een
instructie gegeven, waarna de docent zal aangeven hoe de overige lestijd ingevuld wordt.
Tijdens de online lessen hanteren we het reguliere lesrooster met de daarbij bijbehorende
lestijden. De leerlingen volgen dus gewoon het rooster zoals vermeld in Magister.
Net als bij de reguliere les geldt ook bij de online lessen dat het huiswerk wordt genoteerd in
Magister.
Draag warme kleding
In de nieuwsbrief hebben we aandacht besteed aan het dragen van warme kleding. Ook de
komende tijd staan tijdens de lessen de ramen in de lokalen zoveel mogelijk op de kiepstand om te
zorgen voor voldoende ventilatie. Dit betekent dat het in de lokalen frisser zal zijn dan gebruikelijk
in deze periode. We adviseren leerlingen warme kleding te dragen en eventueel een extra trui of
vest in hun kluisje te leggen.
Draag een regenpak
Deze week zien we dat veel leerlingen ’s ochtends in de regen naar school fietsen zonder dat ze
een regenpak dragen. Leerlingen zitten daardoor regelmatig met een natte broek in de les. Naast
dat dit niet prettig is, is het in combinatie met het extra ventileren niet verstandig. We adviseren
daarom bij nat weer een regenpak aan te trekken. Ook voor de luchtkwaliteit in het gebouw is het
beter dat de leerlingen met droge kleding in het lokaal zitten.
Tot slot
We hopen dat we met de invoering van bovenstaande werkwijze en het dringende advies om een
mondkapje te dragen ervoor kunnen zorgen dat we de school zolang mogelijk open kunnen
houden. Met een gezamenlijke inspanning om het virus een halt toe te roepen kunnen we ervoor
zorgen dat we voor zowel leerlingen als personeel een veilige leer- en werkomgeving behouden.
We rekenen op jullie medewerking!
Met vriendelijke groet,
Antje de Boer
Alinka Spijkers
Directie Plein Joure

