Breda, 25 februari 2021

Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s),
Dinsdagavond zijn we tijdens de persconferentie geïnformeerd over de nieuwe richtlijnen van de
overheid voor het onderwijs. We zijn blij dat de leerlingen weer naar school mogen!
We hebben een aantal scenario’s naast elkaar gelegd, waarbij steeds afwegingen zijn gemaakt op
basis van veiligheidsvoorschriften, kwaliteit van onderwijs en gelijkheid voor alle leerlingen. In dit
bericht wordt omschreven hoe we vanaf maandag 1 maart zullen gaan werken.
Indeling in groepen en gebruik van lokalen
a. De leerlingen van iedere klas worden door de mentor verdeeld in twee groepen, die
alternerend naar school zullen komen:
- Groep A (di-do naar school in eerste week van maart en ma-wo-vr naar school in de
tweede week van maart etc.)
- Groep B (ma-wo-vr naar school in eerste week van maart en di-do naar school in de
tweede week van maart etc.)
- Deze indeling wordt vrijdag 26 februari verstuurd naar de leerlingen door de
mentor. Dit geldt niet voor de examenklassen, die doorwerken in de huidige
samenstelling.
- Iedere les start online. De leerlingen in het lokaal volgen dit onderdeel dus m.b.v.
device en oortjes. Het is aan de docent om te bepalen hoelang het gezamenlijke,
online deel van de les is. Als de docent hiervoor niet de volledige lestijd wil
gebruiken, zal het resterende deel van de les beschikbaar zijn voor contact met de
leerlingen in het lokaal.
- Vanaf volgende week is er geen noodopvang meer op school.
b. Iedere klas volgt vanaf maandag 1 maart de lessen vanuit een vast lokaal met vaste
plaatsen voor de leerlingen. Er wordt een plattegrond gemaakt tijdens het eerste lesuur dat
de leerlingen weer op school zijn.
c. We onderzoeken de mogelijkheid om de clustervakken in de bovenbouw op een veilige
manier fysiek te kunnen geven, dus met verplaatsingen tussen lesuren. Hierover volgt nog
informatie.
d. Ook de praktijklokalen zoals E4 en E11 worden gebruikt voor deze vaste indeling en niet voor
de oorspronkelijke doelstelling. Lessen D&M , T&T en O&O worden dus gegeven in diverse
lokalen verspreid door de school.
e. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de inrichting van de lokalen, zodat alle tafels
minimaal 1,5 meter van elkaar staan. Voor de onderbouw gaan we werken met vaste
koppels, zoals is geadviseerd door de overheid. Hierdoor is een grotere afstand tussen de
tafels mogelijk. In de bovenbouw staan alle tafels los van elkaar, omdat deze leerlingen

mogelijk tijdens clustervakken in een andere samenstelling in het lokaal zitten en dus geen
vaste koppels mogelijk zijn.
Veiligheid
a. Leerlingen komen de school binnen via de ingang die het dichtste ligt bij het lokaal waar ze
de hele dag les zullen hebben.
- hoofdingang: lokalen C-vleugel
- leerlingeningang: lokalen B-vleugel
- ingang sportvelden: lokalen A- en E-vleugel
Alle spullen mogen worden meegenomen naar het lokaal. Dit is niet verplicht, maar zal
zorgen voor minder drukte bij de kluisjes.
b. Uiteraard blijft het gebruik van mondkapjes verplicht bij verplaatsingen in het gebouw. We
vragen leerlingen om ook bij leswisselingen het mondkapje op te zetten als een docent door
het lokaal moet lopen om bij het bureau te komen. Dit geldt slechts in enkele lokalen.
c. Leerlingen pauzeren in het eigen lokaal.
- Toiletgebruik is toegestaan gedurende de hele lesdag, om veel verplaatsingen te
voorkomen tijdens de ochtendpauze.
- De catering blijft gesloten.
d. We ventileren de lokalen door tussen de lessen de ramen te openen. Het is noodzakelijk om
de ramen de volledige dag open te laten.
e. Leerlingen met Corona-gerelateerde klachten blijven thuis en volgen indien mogelijk de
instructies online.
f. Docenten met Corona-gerelateerde klachten wordt gevraagd of lesgeven vanuit huis met
een surveillant in het lokaal mogelijk is;
g. We verwijzen opnieuw naar de veiligheidsregels op onderstaande website:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels

Start van dag (invest-uren voor onderbouwleerlingen)
De leerlingen die vanaf half december geen les meer hebben gevolgd op school, worden volgende
week minimaal 1 dag om 8.30 uur op school verwacht (op uitnodiging van de mentor). De mentor en
leerlingen kunnen dit moment gebruiken om bij te praten.
Vanaf maandag 8 maart worden de invest-uren op school hervat voor de onderbouw. Leerlingen van
klas 1, 2, 3hv en 4v kunnen hiervan gebruik maken op de dagen dat ze naar school mogen. Het gaat
dus dagelijks om maximaal een kwart van de leerlingen die normaliter gebruik kunnen maken van
een invest-uur (alleen onderbouw en groep A of B). We hanteren ook hier in de lokalen ten alle
tijden de 1,5 meter norm.

Lesrooster
We blijven gebruik maken van het 45 minutenrooster (met korte pauzes tussen de lessen) om de
hoeveelheid schermtijd voor thuiswerkers te beperken. Dit heeft natuurlijk wel tot gevolg dat een
deel van het werk nog gedaan moet worden door leerlingen na beëindiging van de lessen.
We zijn blij dat vanaf maandag ook het vak lichamelijke opvoeding hierin weer mag worden
opgenomen. De leerlingen gaan buiten sporten om besmettingsrisico te minimaliseren. Leerlingen

kunnen zich in de kleedlokalen omkleden. We vragen leerlingen hun kleding aan te passen aan de
weersomstandigheden (in de ochtend kan het nog koud zijn).

Ondersteuningsuren in de middag (voor leerlingen van voorexamen- en examenklassen)
Alle leerlingen van mavo 3 en 4, havo 4 en 5 en vwo 5 en 6 mogen in de middag gebruik maken van
fysieke ondersteuningsuren op school. Een leerling kan hier 5 dagen per week gebruik van maken.
- Na aanmelding is deelname verplicht. Als er sprake is van Corona-gerelateerde
klachten, dan ontvangen we graag een telefonische afmelding.
- Docenten kunnen leerlingen ook zelf uitnodigen voor een ondersteuningsuur als zij
hiertoe aanleiding zien.

Welke zaken worden de komende weken onderzocht?
We vinden het belangrijk om de komende weken aandacht te besteden aan het welzijn van de
leerlingen na een lange thuiswerk-periode. De eerste drie weken van maart worden er dan ook geen
summatieve toetsen afgenomen. We streven ernaar half maart bekend te maken of hierna wel weer
toetsen afgenomen zullen gaan worden en zo ja, op welke manier.
We hopen op korte termijn weer te kunnen starten met de X-tijd. We bieden leerlingen graag de
gelegenheid om computergericht, kunstzinnig, cultureel, sportief of studerend bezig te zijn met
uiteenlopende activiteiten. Uiteraard moet ook hiervoor gekeken worden naar wat nodig is om dit
veilig te kunnen doen.

Met vriendelijke groet,
R. van Velthoven
rector Newmancollege

