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Eindhoven, 27 mei 2020
Onderwerp: continuïteit onderwijs VML ten tijde van sluiting school (10)

Bijlagen:
- Instructies leerlingen
- Detailplanning 2 juni tot einde schooljaar
- Looproutes
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
2 juni gaan de deuren van de school weer open. We kijken ernaar uit om onze leerlingen weer te zien. Via
deze weg wil ik namens het voltallige personeel de complimenten overbrengen aan jullie, ouders en
leerlingen, voor de wijze waarop jullie het onderwijs mee hebben voortgezet in de afgelopen weken. Dat is
zeer bijzonder.
In deze brief informeer ik jullie over de wijzen waarop we het onderwijs continueren tot de zomervakantie
en hoe we het schoolgebouw daarbij kunnen inzetten.
Uitgangspunten voor de opening van de school zijn:
 Continuïteit van ons onderwijs en de kwaliteit ervan.
 De school gaat open voor alle leerlingen. Alle leerlingen krijgen de gelegenheid om onderwijs op
school te volgen.
 Op school geldt een richtlijn van 1,5 meter afstand voor alle aanwezigen.
De digitale school
Ook na 2 juni gaan we gewoon door met onze digitale lessen in een 40-minutenrooster. Op deze manier
kunnen we de continuïteit van het onderwijs garanderen en hoeven we niet in te grijpen in de roosters en
de lesprogramma’s. We kiezen bewust niet voor een hybride vorm, waarbij leerlingen thuis en tegelijkertijd
op school de lessen volgen. Dat doen we niet vanwege de onrust die dat met zich meebrengt en de
gevolgen daarvan op de kwaliteit van de lessen. Immers, op school zijn voor het betreden van de klas veel
hygiënemaatregelen nodig die de lestijd verkorten en verstoren. Ook heeft dit tot gevolg dat docenten zich
op twee groepen tegelijkertijd moeten focussen. We kiezen dan ook in plaats van een hybride vorm voor
het aanbieden van digitale en fysieke lessen. Alle afspraken die tot nu toe zijn gemaakt met betrekking tot
bevordering blijven van kracht. Er zijn dus geen summatieve toetsen meer met uitzondering van de
voorexamenjaren. We continueren de gedifferentieerde aanpak via plannen van aanpak, het monitoren van
de digitale aanwezigheid, de participatie bij formatief evalueren zoals we de afgelopen weken ook hebben
gedaan.
De fysieke school
De school is open voor leerlingen voor de volgende doeleinden.

Sociaal-pedagogische aspect
 Alle leerlingen krijgen een keer per week een mentoruur op school.
 Leerlingen die extra ondersteuning of begeleiding nodig hebben, nemen daarvoor contact op
met de mentor.
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Onderwijsaanbod alle leerjaren
 In de middag vindt er extra begeleiding plaats door de vakdocenten in groepen van maximaal 9
leerlingen. Deze lessen zijn bedoeld voor extra uitleg van de behandelde leerstof. Docenten
nodigen leerlingen uit voor deze lessen. Deze lessen zijn verplicht. Leerlingen kunnen ook zelf
bij hun vakdocent aangeven wanneer ze extra begeleiding of uitleg nodig hebben in een vak.
De docent zorgt er vervolgens voor dat de leerling voor een les wordt uitgenodigd.
 In overleg met de vakdocent kan deze extra les ook plaatsvinden in de ochtend tijdens een
tussenuur. Leerlingen kunnen dan de andere afstandslessen vanuit de mediatheek of de
studieruimte volgen.
 L.O. biedt in de middag lessen aan op het sportveld. Leerlingen kunnen zich daarvoor vrijwillig
inschrijven via magister.
 A&T biedt op woensdag- en vrijdagmiddag een makerslab aan. Leerlingen kunnen zich
daarvoor inschrijven via magister.
 De brugklassen krijgen dramalessen in de middag in het Parktheater. Deze brugklassen worden
hierover apart geïnformeerd.
 Leerlingen die samen een groepswerkopdracht hebben, melden zich bij de begeleider of de
mentor. Deze zorgt ervoor dat zij op school hieraan kunnen werken.
V4, H4 en V5
 Vanaf 2 juni zijn de inhaalwerken voor leerlingen uit de voorexamenklas gepland.
 Afsluitende toetsen voor de voorexamenklassen (onderdeel PTA) vinden plaats in de
toetsweek, eind juni. De nodige stilte voor deze toetsen wordt gerespecteerd en kan dus een
effect hebben op een beperking van de bezetting van het gebouw tijdens die uren.
Eindexamenklassen
 Ophalen cijferlijsten op 4 juni: de hele dag.
 RV-toetsen voor de eindexamenklassen staan gepland op 8, 9 en 10 juni. De inschrijving is
inmiddels gesloten.
 Speciale aandacht vraagt de diploma-uitreiking en een goede afsluiting van de middelbare
schooltijd voor eindexamenleerlingen.
Gesprekken met ouders en vakdocenten of mentoren vinden zoveel mogelijk digitaal plaats.
Let op
 Zorg dat je uiterlijk 26 juni je kluisje hebt leeggemaakt zodat we daarna kunnen starten met
het schoonmaken hiervan.
 Wanneer je nog een boek hebt geleend bij de mediatheek kun je dat tijdens het mentoruur
inleveren bij jouw mentor. Er wordt uiteraard geen boete berekend; ook niet voor de boeken
voor de coronaperiode.
Gebouwbeheer
Voor het gebruik van het gebouw worden de richtlijnen van de RIVM en de VO-raad gevolgd. Er zijn
looproutes in het gebouw en hygiënemaatregelen zijn aangescherpt. De veiligheid van het gebouw is
gegarandeerd. Het veiligheidsplan is ook voor de maand juni en juli van kracht. Er zijn voldoende
BHV’ers in huis. Omdat het gebouw een maximale capaciteit kan hebben, wordt de aanwezigheid van
leerlingen van tevoren geroosterd. Het is voor leerlingen en ouders niet mogelijk om
onaangekondigd het gebouw te betreden.

Communicatie
U zult begrijpen dat de maatregel van 1,5 meter een grote uitdaging is op een middelbare school. We
hopen dat de maatregelen die we hebben genomen het beoogde effect sorteren. We zullen goed
monitoren hoe het verloopt en aanpassingen doen waar het niet goed gaat.
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Voor vragen en opmerkingen kunt u een bericht sturen naar onze coronacoördinator, Veronique
Vermeulen. Zij zorgt ervoor dat alles verzameld wordt en bij de juiste mensen terechtkomt. U kunt uw
bericht sturen naar coronacoördinator@vanmaerlantlyceum.nl.
Alleen samen kunnen we deze uitdaging tot een goede uitvoering brengen. Ik druk jullie, leerlingen en
ouders, dan ook op het hart om je binnen school te houden aan de gegeven instructies. Alleen samen
kunnen we de school coronavrij houden.
Vervolg
Ook volgend jaar zal de 1,5 meter nog gelden op onze school. Graag vernemen we ook ideeën van
leerlingen en ouders over de wijzen waarop we onder deze voorwaarde aantrekkelijk onderwijs
kunnen blijven bieden. Graag verwijs ik jullie daarvoor naar de vragenlijsten op de site
(https://www.vanmaerlantlyceum.nl/onderwijs/onderwijs_op_afstand/ blokje
evaluatie).
Ook kun je contact opnemen met de leerlingenraad.
Tot slot: op school zullen jullie een nieuw gezicht zien: Roland Coolen is ons
team conciërges komen versterken. Roland ziet er erg naar uit om jullie te
ontmoeten. We wensen hem heel veel plezier op het Van Maerlantlyceum.

Ik hoop jullie voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en wens jullie veel plezier toe bij deze
herstart.
Met vriendelijke groet,
Emmeken van der Heijden,
rector
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