Franeker, 24 februari 2021

Onderwerp : nieuwe mededelingen rondom COVID 19 - openstelling scholen
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen uit alle leerjaren,
We gaan er vanuit dat u en uw kind(eren) van een fijne voorjaarsvakantie genieten.
De afgelopen dagen hebben ons gelukkig geen berichten bereikt van ernstige calamiteiten.
Gisteren kwam het nieuws dat de scholen gedeeltelijk weer open mogen met inachtneming
van de 1,5 meter maatregelen en hygiëne verplichtingen.
Wij zijn blij dat de overheid heeft besloten om voor het Voortgezet Onderwijs de deuren weer
deels open te stellen.
Al blijven daarbij wel de nodige maatregelen van kracht.
Maar we mogen weer naar school en daar zijn we heel erg blij om : It giet wèr oan !
Echter tegelijkertijd een moment waarop we extra alert moeten zijn op de voorschriften en de
afspraken om het virus nog steeds “buiten de deuren” te houden.
We zijn momenteel bezig om een rooster te maken waarin alle leerlingen, weliswaar
gedoseerd, onze school weer kunnen bezoeken.
Het uitgangspunt is dat het huidige rooster zo weinig mogelijk wijzigt en dat de
leerlingen aan de hand van een icoontje in hun rooster kunnen zien of de les op
school is of online.
Dit geldt voor de leerjaren VMBO/HAVO 1 t/m 3 en HAVO 4.
Dit hopen we vrijdag 26 februari te publiceren via Magister.
Het uitgangspunt is dat het huidige rooster zo weinig mogelijk wijzigt en dat de
leerlingen aan de hand van een icoontje in hun rooster kunnen zien of de les op
school is of online.
Voor een ieder zal gelden, we kunnen weer 1 of meerdere dagen naar school !
De examenklassen en de klassen 3 beroepsgericht zullen nog steeds de structurele lessen,
zoals eerder op school blijven volgen. Ook de toetsweek blijft geroosterd.
Havo 4 en Havo 5 hebben maandag 1 maart toetsen op school. Deze gaan door en zijn
reeds in hun rooster zichtbaar.

Vrijdag 26 februari communiceren we gedetailleerder.
Voor nu eerst een fijne voortzetting van de voorjaarsvakantie.
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