Corona Bulletin Alkwin Kollege - 11 voor ouders en leerlingen
19 mei 2020
De afgelopen weken is duidelijk geworden dat de overheid de burgers en bedrijven meer
ruimte wil bieden. De basisscholen zijn bijvoorbeeld al gestart, het VO start naar alle
waarschijnlijkheid op 2 juni. Beide echter wel onder de condities dat we niet alle leerlingen
tegelijkertijd naar school laten komen, hygiëne maatregelen treffen en de afstand van 1,5
meter handhaven.
Op basis van een protocol voor het opstarten van het VO dat in de meivakantie is
verschenen, is voor het Alkwin een draaiboek en een planning gemaakt voor de laatste
schoolweken vanaf 2 juni.
Deze week zal de regering naar alle waarschijnlijkheid definitief toestemming geven voor het
openen van het schoolgebouw voor activiteiten met en voor leerlingen. Vandaag wordt het
opstarten begin komende maand én het afronden van dit schooljaar besproken in de
medezeggenschapsraad.
Over de wijze waarop we na 1 juni starten én de planning voor de daaropvolgende
schoolweken volgt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk direct na het Hemelvaartweekend,
meer informatie. Eerder kan niet i.v.m. het nog te communiceren besluit van de regering én
van de MR.
Een grote lijn in het plan waar de MR vandaag over spreekt is als volgt:
 de week van 2 juni staat in het teken van mentorgesprekken voor alle leerlingen en de
start van de toetsweek van de bovenbouw;
 deze eerste week is er mogelijk ook nog onderwijs op afstand voor één of meerdere
leerjaren;
 de daarop volgende weken zijn er voor de verschillende leerjaren afsluitende toetsen
en/of -opdrachten, veelal digitaal;
 de laatste weken staan zoals ook in ‘normale’ jaren in het teken van de
overgangsvergaderingen en de voorbereiding daarvan.
De school is daarnaast ook open voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het
is niet de bedoeling de lessen in deze laatste vijf weken op school nog op te starten.
Pas goed op jezelf en op elkaar

