Franeker, 14 januari 2021

Beste leerlingen en ouders van de AMS,
De kerstvakantie is achter de rug en een nieuw jaar is ondertussen op school weer begonnen
voor de examenkandidaten en voor een aantal leerlingen in het voorexamenjaar vanwege praktijklessen
en/of toetsen. Ook de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en de Einstein Class, gaan fysiek
naar school. Daar zijn we gezien de omstandigheden blij mee.
Inmiddels zijn we aan de 2e week begonnen met het onderwijs op afstand vanuit de AMS voor de
klassen 1, 2 en 3 en voor 4-havo. Kortom, het onderwijs is “los” in welke vorm dan ook maar.
De coronacrisis houdt u en ons nog steeds stevig in de greep en we zijn in afwachting van wat de
vaccinatie en de verscherpte RIVM-regels ons gaan opleveren. Zoals onze minister-president noemde
zien we uit naar “het licht aan het eind van de tunnel”.
Hopelijk bent u net als wij nog steeds gezond en gaat het onderwijsleerproces nog steeds volgens de
planning fysiek dan wel digitaal door. We gebruiken inmiddels een omgeving waarin leerlingen digitale
lessen krijgen via Teams en waarin de klassensituatie levensecht wordt nagebootst. Hopelijk gaat dit
naar wens.
Dit is dan ook het digitale pakket waar we het wekelijks mee doen en ons houden aan het basisrooster
om de structuur enigszins te borgen. De signalen die we van u, de leerlingen en de docenten krijgen zijn
hoopvol en overwegend positief. Natuurlijk loopt er wel eens een leerling uit de pas en zijn er weleens
leerlingen niet ingelogd, maar over het algemeen doen de leerlingen - met uw steun - goed mee.
Daar zijn wij trots op en daar kunt u samen met ons ook trots op zijn. We doen het tenslotte zij aan zij.
In de overzichten die we gebruiken ter controle, zien we overwegend aanwezige leerlingen en daar waar
ze afwezig zijn nemen we contact met u op. Op deze wijze blijven we in het ritme om samen het
onderwijs op afstand zo goed mogelijk te organiseren en te monitoren. En dat gaat tot nu toe goed!
Nogmaals veel waardering hiervoor van onze kant!
Helaas werden dinsdagavond de maatregelen voor de fysieke lessen nogmaals aangescherpt.
Als school hebben we al nagedacht over mogelijkheden om de leerlingen die aan hun schoolexamen
werken, te ontvangen in lessen.
Dat doen we natuurlijk binnen alle regels die ons worden aangedragen vanuit het RIVM, wat betekent
dat met ingang van maandag 18 januari a.s. ook voor de leerlingen de 1,5 meter afstand onderling en de
docenten, de richtlijn is.
Dit betekent dat er tussen de 12 en 18 leerlingen per lokaal zitten, afhankelijk van het aantal vierkante
meters per lokaal. Klassen die groter zijn dan dit aantal worden verdeeld over twee lokalen. Tijdens de
les zal de docent in beide lokalen afwisselend aanwezig zijn om nieuwe leerstof uit te leggen en de
leerlingen te ondersteunen bij de verwerking hiervan.

De leerlingen houden hun pauze in een lokaal, ook op 1,5 meter afstand van elkaar. De kantine is
gesloten. Leerlingen dienen iets te drinken en te eten mee te nemen. De regel blijft dat de leerlingen de
school gedisciplineerd met mondkapje moeten betreden en verlaten en na hun laatste les direct naar
huis moeten gaan. De mediatheek zal open blijven, zodat leerlingen met een tussenuur (op gepaste
afstand) daar kunnen werken.
Het zijn maatregelen die we begrijpen, maar waar we niet op zitten te wachten. Daarom verwachten we
van u steun - en die hebben we ook nodig! - om uw zoon/dochter voor te bereiden op deze aangepaste
vorm om de school te bezoeken.
We maken ons, net als u en onze leerlingen, zorgen over de toekomst, maar hebben vertrouwen dat het
uiteindelijk goed komt. Echter, het zal wel een periode worden van de lange adem en “trochsette”.
Bovendien zal het een periode zijn en blijven “om nooit te vergeten”, we schrijven ongewild helaas
historie.
Toch blijven we denken vanuit een positieve gedachte en houden ons aan de regels van het RIVM,
al hoe moeilijk het soms ook is, en we blijven denken in kansen en nieuwe uitdagingen.
Daarbij wensen we u ook heel veel sterkte en waar u hulp nodig heeft weet u ons te vinden.
Hartelijke groet en vooral succes met het ondersteunen van onze leerlingen in het online schoolwerken
thuis en in hun bijzondere reis in het schooljaar 2020-2021. We hopen dat we elkaar binnen afzienbare
tijd weer kunnen begroeten op de AMS.
Hartelijke groet namens het gehele TEAM van de AMS,
Eelco Bruinsma, directeur
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