Franeker, 25 februari 2021
Beste leerlingen en ouders van de CSG Anna Maria van Schurman,
De leerlingen en de collega’s van het basisonderwijs hebben inmiddels alweer een start
gemaakt met het fysiek onderwijs op school.
Weliswaar in aangepaste groepen maar toch, het begin is er weer !
De berichten vanuit onze regio zijn enthousiast en geven hoop voor de toekomst.
Zowel de leerlingen als de meeste docenten in het Basisonderwijs waren er aan toe en
konden niet wachten, zo ook wij op de AMS en in het overige Voorgezet Onderwijs.
Dus hebben we in deze vakantie er hard aan gewerkt om het rooster tijdig gereed te maken,
teneinde het onze leerlingen en u tijdig te kunnen presenteren.
En………………dat is GELUKT !
Zo het nu staat gaan wij als AMS maandag 1 maart weer fysiek naar school in een
aangepaste vorm – maar daar meer over.
Vanuit de gedachte dat GEZONDHEID voorop blijft staan, gaan we dan onze leerlingen weer
welkom heten.
Afgelopen weken was het digitale onderwijsleerproces thuis nog steeds leidend, en ging het
nog steeds volgens het lesrooster in Magister door.
Hetgeen wij konden zien, werd dat veelal steeds goed opgepakt. Alhoewel we constateerden
dat er een aantal leerlingen waren, die zich vaker afmeldden vanwege verschillende redenen
waaronder helaas uiteenlopende klachten.
Dit kon in een aantal gevallen niet, en we vroegen u dan ook erop op toe te zien dat de
leerlingen de online lessen blijven volgen.
Mocht dit niet lukken, neem dan tenminste contact met de school zodat we op de hoogte zijn.
Alvast dank voor uw medewerking in deze specifieke gevallen !
Als school hanteren we voor de komende tijd de volgende lijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iedere leerling gaat tenminste 2 dagen fysiek naar school
Op 1 maart gaat het reguliere rooster in
Met ingang van komende maandag 1 maart werken de leerlingen of online of fysiek
op school dit is herkenbaar in Magister
We werken in veelal in halve groepen
Zonder het symbool camera werk je op school
Met het symbool camera werk je thuis
Verplicht met je camera AAN, dit i.v.m. aanwezigheidsregistratie
Examenkandidaten gaan volledig fysiek naar school – geen wijzigingen
VMBO 3 beroepsgericht helemaal gaan fysiek naar school
Kwetsbare leerlingen sluiten weer bij de groep aan en hebben altijd les op school
Einstein leerlingen gaan veelal fysiek naar school
De toets dag maandag 1 maart van de HAVO 3,4 en 5 gaat gewoon door

Zoals ik al schreef, zijn er versoepelingen afgelopen dinsdag door de overheid afgekondigd
en mogen wij per 1 maart weer onderwijs aanbieden binnen onze school in kleine groepen.
(op 1,5 meter inclusief de hygiëne maatregelen)
Als school hebben we nagedacht over mogelijkheden om de leerlingen dan te ontvangen in
lessen en dan voornamelijk in een regulier rooster.
Want structuur vinden we een voorwaarde.
Dat doen we natuurlijk nog steeds binnen alle hygiëne regels die ons worden
voorgeschreven vanuit het RIVM en de overheid.

De hygiëne maatregelen dienen strikt in acht te worden genomen om veiligheid voor een
ieder te kunnen garanderen ; handen reinigen bij binnenkomst, 1,5 meter afstand nemen en
houden, mondkapje dragen in de verkeersruimtes en kantine (in het lokaal mag het af) en bij
binnenkomst direct naar het lokaal en niet “samenscholen”. Geef uw zoon/dochter a.u.b.
een mondkapje mee naar school en attendeer hen erop, we constateren helaas nog
regelmatig anders, en dat betreuren we. Hier op school doen we er alles aan om open te
blijven en daarin is uw steun onontbeerlijk.
Zo het nu staat zal iedere leerling 2x per week in aangepaste groepen volgens de maximale
norm de school kunnen bezoeken conform het rooster.
De kleine pauze zullen de leerlingen noodgedwongen in de lokalen pauzeren en in de grote
pauze gaan ze naar buiten en nemen daarbij de 1,5 meter regel in acht.
Na afloop van de lessen moeten de leerlingen persé direct huiswaarts gaan.

Ondanks de bijzondere tijd waarin we nu leven, blijven we denken in KANSEN en nieuwe
UITDAGINGEN.
Echter als we het samen met uw steun doen, komen we vast op een positieve wijze door
deze erg lastige periode, zowel voor de leerlingen, als voor u, als voor ons als TEAM.

Hartelijke groet en we gaan voor een positieve openstelling van onze school ondanks alle
restricties, hebben wij maar één doel – “gewoon” mooi onderwijs verzorgen aan uw
kind(eren) onze leerlingen.
Namens het gehele MT en TEAM van AMS,
Eelco Bruinsma, directeur

