Nieuwsbrief, augustus 2020
Opstart schooljaar 2020 - 2021

Voorwoord
We hopen dat jullie hebben genoten van de zomervakantie en hoewel deze misschien anders was
dan gepland, hopen we dat jullie uitgerust zijn en weer klaar zijn om er het komende schooljaar
tegenaan te gaan.
Graag informeren we jullie in deze nieuwsbrief kort en krachtig over de opstart van het schooljaar.
Maandag 24 en dinsdag 25 augustus hebben wij op school studiedagen en zijn er nog geen
onderwijsactiviteiten.
Woensdag 26 augustus ontvangen we jullie, leerlingen, weer graag op school. Je ontmoet elkaar en
je mentor weer, kunt bijpraten, ontvangt je rooster en de lestijden en informatie over de eerste
lesweken en de regels en afspraken rondom Corona.
Donderdag 27 en vrijdag 28 augustus zijn er kennismakingsactiviteiten voor de leerlingen van de
klassen 7. Informatie hierover ontvangen jullie van de mentoren.
Voor de leerlingen en ouders van de klassen 8, 9, 10, 11 en 12 zijn er de ontwikkelgesprekken. Deze
gesprekken vinden plaats op school.
Ook dit nieuwe schooljaar zullen we allemaal rekening moeten houden met de bijzondere
omstandigheden rondom het coronavirus. Met deze brief willen we jullie over verschillende zaken
informeren, zodat we met z’n allen het schooljaar op een goede manier kunnen starten.
We kunnen ons voorstellen dat er zowel bij leerlingen als ouders vragen zijn over de gang van zaken.
We gaan hierover graag in gesprek. Mochten er vragen zijn aarzel dan niet om contact met ons op te
nemen via de mentor. Onze leerlingen zitten vaak vol goede ideeën en zijn hierbij van harte
uitgenodigd om mee te denken op school, zodat we samen zorgen voor een prettige leeromgeving.
Hoewel het begin van dit nieuwe schooljaar anders dan anders is, kijken we er heel erg naar uit om al
onze leerlingen weer te zien. We gaan er samen een goed jaar van maken!

Namens het team van Vrijeschool Parkstad,
Marcel Notermans en Janine Goebbels-Finster
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Opstart nieuwe schooljaar
Woensdag 26 augustus zien we elkaar weer op school. We hebben hier de volgende indeling voor
gemaakt;
Zorg dat je 5 à 10 minuten voor aanvang aanwezig bent op school. Je wacht dan op het schoolplein,
tenzij het (hard) regent, dan wacht je in de aula.
Na de bijeenkomst in de gymzaal ga je met je mentor nog naar je lokaal. Hier wordt nog nagepraat,
ontvang je je rooster, informatie over de eerste lesweken, informatie over de regels en afspraken
rondom Corona. Dit duurt maximaal één uur.
Tijdspanne
9.00 – 9.25 uur

Jaarlaag
Klassen 7A en 7B

Mentoren
Bianca en Petra

9.30 – 9.55 uur
10.00 – 10.25 uur
10.30 – 11.00 uur

Klassen 8A en 8B
Klassen 9A en 9B
Klassen 10A, 10B,
11h/v en 12vwo

Jules en Donny
Isabelle en Sharon
Heike, Jeroen,
Marcel, Janine

Gymzaal; Marcel
en Janine sluiten
aan.
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal

Einde
Rond 10.30 uur

Rond 11.00 uur
Rond 11.30 uur
Rond 12.00 uur

Boekenfonds
De leerlingen van de klassen 10, 11 en 12 ontvangen na het geven van het beeld (om 11.15 uur) ook
hun boeken.
Dit gaat in de volgende volgorde:
10.45 uur: klas 12
11.00 uur: klas 11
11.30 uur: klassen 10
Rick zorgt voor de uitgifte.

Lestijden schooljaar 2020-2021 - HERHALING

Les 1 08.30 - 09.20
Les 2 09.20 - 10.10
pauze 10.10 - 10.30

Les 3 10.30 - 11.20
Les 4 11.20 - 12.10
pauze 12.10 - 12.50

Les 5 12.50 - 13.40
Les 6 13.40 - 14.30
Les 7 14.30 - 15.20
pauze 15.20 - 15.30

Les 8 15.30 - 16.20
Les 9 16.20 - 17.10
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Rooster start schooljaar 2020-2021 - HERHALING
Hieronder het rooster voor de eerste drie lesweken.
Zoals dit schooljaar aangekondigd ontvangen jullie in de eerste lesweek een link waarmee jullie het
gehele jaarrooster 2020-2021 via Google-agenda kunnen inzien.
Natuurlijk zal het jaarrooster ook op de website gepubliceerd worden. Daar is het jaarrooster als PDF
te downloaden.
Het perioderooster vind je als bijlage in deze mail.

Datum

Lesrooster

Leerlingen/Ouders

Maandag 24 aug. 2020

Studiedag docenten
Geen lessen

Leerlingen les vrij

Dinsdag 25 aug. 2020

Studiedag docenten
Geen lessen

Leerlingen les vrij

Woensdag 26 aug. 2020

Opstart schooljaar
9.00 – 11.00 uur
Alle klassen

Ontvangst lesrooster, evt. boeken

Klassen 7: introductiedag
Donderdag 27 aug. 2020

Klassen 8 t/m 12:
Ontwikkelgesprekken
zomerportfolio

Zie uitnodiging van de mentor via
Datumprikker

Klassen 7: introductiedag
Vrijdag 28 aug. 2020

Klassen 8 t/m 12:
Ontwikkelgesprekken
zomerportfolio

Zie uitnodiging van de mentor via
Datumprikker

zaterdag 29 aug. 2020
zondag 30 aug. 2020

Maandag 31 aug. 2020
Dinsdag 1 sept.. 2020
Woensdag 2 sept. 2020
Donderdag 3 sept. 2020
Vrijdag 4 sept. 2020

Geen periodelessen
Wel vaklessen

Start lesdag: 10.30 uur

Geen periodelessen
Wel vaklessen

Start lesdag: 10.30 uur

Geen periodelessen
Wel vaklessen

Start lesdag: 10.30 uur

Geen periodelessen
Wel vaklessen

Start lesdag: 10.30 uur

Geen periodelessen
Wel vaklessen

Start lesdag: 10.30 uur
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zaterdag 5 sept. 2020
zondag 6 sept. 2020

Maandag 7 sept. 2020

Periode 1; start periodelessen
Vaklessen

Start lesdag: 8.30 uur

Periode 1; start periodelessen
Vaklessen

Start lesdag: 8.30 uur

Algemene ouderavond – via Zoom

Dinsdag 8 sept.. 2020
Periode 1; start periodelessen

Woensdag 9 sept. 2020 Vaklessen
Periode 1; start periodelessen
Vaklessen

Klassen 7 t/m 9: 19.00 – 20.00
Klassen 10 t/m 12: 20.00 - 21.00
Start lesdag: 8.30 uur

Start lesdag: 8.30 uur

Let op, vandaag is de schoolfotograaf

Donderdag 10 sept. 2020 er.
Vrijdag 11 sept. 2020

Periode 1; start periodelessen
Vaklessen

Start lesdag: 8.30 uur

Corona-maatregelen
Fietsenstalling
Iedereen mag zijn/haar fiets weer stallen in de fietsenstalling, dus niet meer op het schoolplein.
Looproutes en pauzegedrag
Binnen school zijn er looproutes aangewezen voor de leerlingen van de middenbouw (klassen 7, 8 en
9) en de bovenbouw (klassen 10, 11 en 12).
Leerlingen van de middenbouw gebruiken de hoofdingang en lopen via de rechter trap naar boven
naar het desbetreffende lokaal. Via deze weg verlaten zij ook het gebouw als er pauze is of als de
lesdag voorbij is.
Voor leerlingen van de middenbouw geldt dat zij pauze zullen houden in de aula of buiten op het
schoolplein.
Leerlingen van de bovenbouw gebruiken de achteringang/-uitgang bij de fietsenstalling en lopen de
trap naar boven gelegen bij het muziek- en dramalokaal.
Voor leerlingen van de bovenbouw geldt dat zij pauze zullen houden in het leerpark of buiten op het
schoolplein.
Belangrijk: leerlingen mogen niet meer van het schoolplein af, dus ook de leerlingen uit de klassen
10, 11 en 12 niet.
De branchevereniging voor de detailhandel maakt zich zorgen over de risico’s van grote groepen
leerlingen in winkels tijdens te schoolpauzes. Om deze risico’s te beperken mogen leerlingen tijdens
de pauzes het schoolplein niet verlaten om eten of drinken te kopen. Neem daarom voldoende eten
en drinken mee naar school.
Toiletgebruik
Toiletgebruik voor de leerlingen van de middenbouw is bij de toiletten bij de lokalen van de
middenbouw. Als je de rechter trap omhoog loopt.
Toiletgebruik voor de leerlingen van de bovenbouw is bij de toiletten van de gymzaal.
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Klaslokalen, kunstvakken, leerpark
Voor de klassen 7, 8 en 9 zitten de leerlingen in tweetallen bij elkaar. We noemen dit het
budysysteem.
Voor de kunstvakken geldt dat er mag worden afgeweken van de 1,5 meter afstandsregel. Het RIVM
maakt een uitzondering voor de kunstvakken. Daar moet de afstand tussen leerlingen en
volwassenen zo goed mogelijk worden gehandhaafd. Tijdens de kunstlessen is de onderlinge afstand
van anderhalve meter niet verplicht als dat door de lesomstandigheden niet mogelijk is. We rekenen
bij deze situaties op ieders gezond verstand.
Voor de leerlingen uit de klassen 10, 11 en 12 geldt dat zij vaste zitplaatsen hebben in het leerpark en
in de vaklokalen bij de verschillende vaklessen.
Hygiëne
Alle hygiënemaatregelen blijven van kracht.
Iedereen ontsmet zijn handen bij binnenkomst.
Als men zijn werkplek verlaat poetst men zijn tafelblad en stoel af met het schoonmaakmiddel en
een doekje.
Natuurlijk hoesten of niezen we in onze ellenboog.
Houden we 1,5 meter afstand tot al het personeel.
Je blijft thuis als je (verkoudheids)klachten hebt en overlegt met je mentor.
Je laat je testen als jouw klachten passen bij het coronavirus.
Je blijft thuis als er iemand uit jouw gezin ziek is.
Ventilatie
De rol van ventilatie in scholen in relatie tot de mogelijke verspreiding van het coronavirus is
regelmatig in het nieuws. We begrijpen dat jullie ongerust kunnen zijn over de ventilatie. LVO pakt de
zorg voor ventilatie en luchtkwaliteit grondig op. Dat doen ze als volgt;
 De lokalen worden voor en tussen de lessen en tijdens de pauzes goed gelucht door de
ramen en deuren tegen elkaar open te zetten.
 Losse (zwenk)ventilatoren, mobiele airconditionings of zogenaamde recirculerende
ventilatoren zullen niet meer worden gebruikt. We voorkomen daarmee dat er luchtstromen
van persoon naar persoon ontstaan.
 Ruimtes waarvan we de luchtkwaliteit niet kunnen garanderen, zullen we niet gebruiken.
 Als school zorgen we voor een zorgvuldige controle van de ventilatiesystemen. Stichting LVO
is momenteel in gesprek met o.a. installateur, GGD en VO-raad om mogelijkheden te
verkennen om de luchtkwaliteit optimaal te houden en waar nodig te verbeteren.
Door samen strikt de richtlijnen en afspraken over ventilatie na te leven, dragen we bij aan een
betere luchtkwaliteit.
Richtlijnen
Alle leerlingen, met uitzondering van de leerlingen die ziek zijn of klachten hebben, volgen alle lessen
op school volgens het rooster. Voor leerlingen is het niet nodig om anderhalve meter afstand van
elkaar te houden. Alle volwassenen in de school houden wel anderhalve meter afstand van elkaar.
We vragen de leerlingen om wel anderhalve meter afstand te houden van docenten en andere
medewerkers van school.
Pagina 5 van 7

We zijn op de hoogte van de landelijke discussie over de mogelijke verspreiding van het coronavirus
door oudere tieners. Totdat hier meer duidelijk over is, houden we ons aan de bovenstaande huidige
richtlijnen van het RIVM. We houden ons voor wat betreft het dragen van mondkapjes ook aan de
richtlijnen van het RIVM. Mondkapjes zijn niet verplicht op school. Leerlingen die liever wel een
mondkapje dragen, mogen dat uiteraard doen.
Iedereen wast natuurlijk vaak en grondig de handen. Wij zorgen er voor dat er voldoende
hygiënemiddelen beschikbaar zijn op school en in de lokalen. Bij (verkoudheids)klachten of ziekte
blijf je thuis. Is er iemand uit het gezin ziek, dan blijft de leerling ook thuis.
Behoor je als leerling tot een risicogroep? Of zijn er mensen in je directe omgeving die tot een
risicogroep behoren? Neem dan contact op met je mentor.
We zorgen voor elkaar en daarbij hoort ook dat we elkaar aanspreken op het naleven van de
richtlijnen op school en het gedrag dat hierbij hoort. We willen ouders dan ook vragen om, voordat
de leerlingen weer de eerste dag naar school komen, met hun kinderen nog een keer te spreken over
het belang van het naleven van alle voorschriften.
Quarantaine
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een reisadvies opgesteld waarbij gebruik gemaakt wordt
van kleurcodes. Iedereen die de afgelopen periode een land of gebied heeft bezocht met de
kleurcode oranje of rood krijgt het dringende advies om veertien dagen in thuisquarantaine te gaan.
Voor leerlingen in thuisquarantaine betekent dit dat ze niet naar school gaan en ook niet op het
schoolplein komen. Wel kunnen we deze leerlingen vragen om online/digitaal aan bepaalde vakken
te werken. Meld thuisquarantaine op school bij je mentor.
Verzuim en leerplicht
Sinds 1 juli van dit jaar gaan alle leerlingen, met uitzondering van zieke leerlingen of leerlingen met
klachten, weer naar school. Leerlingen die ongeoorloofd afwezig zijn, worden bij de
leerplichtambtenaar gemeld. Leerlingen die, vanwege het algemene gezondheidsbelang, in
thuisquarantaine zitten worden niet gemeld.

Ontwikkelgesprekken zomerportfolio - HERHALING
Het schooljaar start voor de klassen 8 tot en met 12 weer met de ontwikkelgesprekken vanuit het
zomerportfolio. Deze gesprekken worden gevoerd met de mentor, leerling en ouder(s). Denk er aan
je zomerportfolio mee te nemen naar dit gesprek, het is namelijk het uitgangspunt van het gesprek.
De mentor heeft jullie uitgenodigd via ‘Datumprikker’.
Dit gesprek zal met inachtneming van de regels rondom corona gehouden worden op school. Graag
aandacht voor het desinfecteren van de handen bij binnenkomst.

Algemene ouderavond - HERHALING
De eerste algemene ouderavond staat gepland op dinsdag 8 september van 19.00 tot 21.00 uur.
Deze zal plaatsvinden via Zoom per jaarlaag. Op dit moment geldt namelijk nog steeds dat
volwassenen 1,5 meter afstand moeten houden. Jullie ontvangen via de mentor de link om deel te
nemen aan de ouderavond.
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Ouderavond
Doel:
Voor de klassen 7; 19.00 – 20.00 uur: vooruitblik op het eerste jaar op Vrijeschool Parkstad.
(Door Bianca, Petra, en Janine.)
Voor de klassen 8; 19.00 – 20.00 uur: vooruitblik op klas 8.
(Door Jules en Donny.)
Voor de klassen 9; 19.00 – 20.00 uur: vooruitblik op het werken in het leerpark. Hoe werken we,
waarom op deze manier.
(Door Isabelle, Sharon en Marcel.)
Voor de klassen 10; 20.00 – 21.00 uur: vooruitblik op dit schooljaar, invulling lesrooster, werken met
de leercoaches, vooruitblik op PTA en examens.
(Door Heike en Jeroen.)
Voor klas 11 + 12; 20.00 – 21.00 uur: vooruitblik op dit schooljaar, invulling lesrooster.
(Door Marcel en Janine.)
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