NIEUWSBRIEF
Praktijkonderwijs
Heropening school per
2 juni 2020
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Op dinsdag 2 juni 2020 starten we weer met de lessen op
onze school.
Wij zijn blij dat we weer open mogen, onze leerlingen
kunnen zien en naar hun verhalen kunnen luisteren.
Op school zal het anders zijn, we moeten ons aan de 1,5
meter afstand houden, we moeten onze handen goed
wassen, we mogen geen handen schudden om de
leerlingen weer welkom te heten, leerlingen moeten de
pauzes in hun klas houden en de kantine is niet open.
Dat zijn allemaal maatregelen, die aan de scholen in het
voortgezet onderwijs zijn opgelegd in een protocol, waar
iedereen in de school zich aan moet houden.
We kunnen niet alle leerlingen tegelijk ontvangen, want
dan kunnen we ons niet houden aan de 1,5 meter afstand.
Dus komen we in halve klassen in een vaste
groepssamenstelling naar school.
We willen graag nog een paar fijne weken hebben met
onze leerlingen en we vragen aan zowel
ouders/verzorgers, leerlingen en personeel van de school
ieders medewerking.
We moeten het SAMEN doen.
Hartelijke groet, Team Praktijkonderwijs
Persoonlijk contact met de mentor
De mentor neemt uiterlijk vrijdag 29 mei 2020 persoonlijk
contact op met de ouders/verzorgers over het lesrooster
vanaf 2 juni 2020 en op welke dagen we de leerling op
school verwachten. Ook krijgt u informatie over het kluisje
en wat de leerlingen mee moeten nemen naar school.
Aankomst op school
De leerlingen moeten bij aankomst op school direct door
lopen naar hun klas waar de eerste les begint. We doen
dat zoveel mogelijk buiten het gebouw om.
De school is open vanaf 8.15 uur en de docent is vanaf
deze tijd in het lokaal aanwezig. Om 8.25 uur
gaat de eerste bel, dan moet iedereen in de klas zijn.
Om 8.30 uur gaat de tweede bel en dan beginnen de
lessen.
Te laat, helaas……………
Leerlingen die te laat zijn, komen voor een dichte deur en
kunnen de school niet meer in. We moeten ons hier strikt
in opstellen, want we krijgen dan ongewenste
leerlingenstromen in de school die we niet kunnen
begeleiden. We kunnen dan niet voldoende toezien op de
hygiëne-voorschriften omdat de lessen zijn begonnen.
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E-Mail
Dit is de vijfde nieuwsbrief van
schooljaar 2019-2020 die per e-mail
aan u wordt verstuurd.
Wijzigt uw e-mailadres, geef dit dan
door aan de mentor. Heeft u geen
e-mailadres, dan krijgt u de
nieuwsbrief via uw zoon/dochter
mee naar huis.
De nieuwsbrief kunt u altijd
nalezen op onze website:
www.dacapokijktnaarmij.nl

In deze nieuwsbrief:
Informatie over
heropening school per
2 juni 2020

Blz.
1-4

Stages
De stages van de leerlingen uit fase 3 worden
in overleg met ouders/verzorgers en het
stagebedrijf weer opgepakt vanaf dinsdag 2
juni 2020.
Stages van leerlingen kunnen enkel doorgang
vinden als:

De richtlijnen van het RIVM en van de
sector waarin de stagiair werkzaam is
worden nageleefd door de stageorganisatie.

De stage-organisatie in kwestie
momenteel werkt.

De stagiair zonder gebruik te maken
van het openbaar vervoer op locatie
kan komen.
We wijken hierbij niet af van de RIVMrichtlijnen. De stagementor stemt af tussen
leerling, ouders-verzorgers en het
stagebedrijf.
Wanneer de stage vanwege bepaalde redenen
niet kan doorgaan, wordt er op de stagedagen
een invulling gegeven met onderwijs op
afstand vanaf dinsdag 2 juni 2020.

Herstart school per 2 juni 2020
We gaan gebruik maken van een verkort
lesrooster.
Er zal les zijn van 08.30 tot 12.30 uur, dit zijn
de eerste 5 lessen van het rooster.
De meeste klaslokalen hebben een eigen inen uitgang, gezamenlijke ruimtes worden niet
gebruikt. Klassen maken beperkt gebruik van
de toiletten.
Tijdens de kleine pauze van 10.45 tot 11.00
uur blijven leerlingen en docent in de klas.
Er is daardoor geen contact tussen leerlingen
uit verschillende klassen. Er is geen grote
pauze.
Het Praktijkonderwijs gaat werken met halve
groepen die volgens een vastgesteld rooster
de lessen zullen volgen.
Iedere klas van fase 1 & 2 wordt verdeeld in
een 1 en 2 groep.
Groep 1: les op dinsdag-donderdag-maandagwoensdag-vrijdag-dinsdag enz.
Groep 2: les op woensdag-vrijdag-dinsdagdonderdag-maandag-woensdag enz.
Fase 3 heeft een uitgeschreven rooster voor
de stageleerlingen gemaakt, waarbij rekening
is gehouden met stagedagen en
certificeringslesdagen.

Lestijden
08.30 - 09.15 uur

les 1

09.15 - 10.00 uur

les 2

10.00 - 10.45 uur

les 3

PAUZE in de klas
11.00 - 11.45 uur

les 4

11.45 -12.30 uur

les 5
Praktijkexamens en eindgesprekken
diploma praktijkonderwijs
Met de leerlingen en de ouders/verzorgers
worden afspraken gemaakt over het afleggen
van het praktijkexamen branchegerichte
cursussen en de eindgesprekken van de
examenkandidaten diploma Praktijkonderwijs.

De school is om 12.30 uur uit.
Kluisjes
Kluisjes mogen volgens het protocol niet
gebruikt worden.
In de kluisjes bevinden zich nog spullen van
de leerlingen. Daarom vragen wij de
leerlingen om hun kluisjessleutel de
eerste dag mee te nemen. Dan mogen zij
eenmalig onder begeleiding van personeel
hun kluisje leeghalen. De leerlingen moeten
een tas meenemen om hun spullen in te
doen. De kluissleutel wordt dan ook meteen
ingeleverd. Daarna worden de kluisjes niet
meer gebruikt.

De richtlijnen van het RIVM worden bij fysieke
afspraken nageleefd.
Met de aanbieder en de locatie van de
branchegerichte cursussen, zijn afspraken
gemaakt over hoe het examen kan
plaatsvinden met inachtneming van de RIVMrichtlijnen.
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Wat hebben de leerlingen van thuis nodig
voor een schooldag?
Meenemen naar school:

Eerste schooldag: de kluisjessleutel en
een tas voor de inhoud van het kluisje

Eten en drinken

Etui met inhoud

Oordopjes/headset

Gymkleding volgens rooster

Werkschoenen voor de praktijkvakken
volgens rooster

Eventueel handgel voor persoonlijk
gebruik
Er mogen géén materialen uitgeleend worden
door docenten maar ook niet door leerlingen
onderling i.v.m. de hygiëne-voorschriften

Ouders en verzorgers
 Ouders/verzorgers mogen het
schoolgebouw, schoolplein en
parkeerplaats niet betreden.
 Ouders/verzorgers en vervoerders die
leerlingen naar school brengen mogen
de leerlingen bij het hek afzetten en
moeten dan verder doorrijden via de
Bosweg (dit is een eenrichtingsweg
geworden).
 We vragen ouders bij het halen en
brengen de onderlinge afstand van 1,5
meter te respecteren.
 Ouders/verzorgers die graag contact
willen hebben met school, kunnen dat
doen telefonisch of via mail met de
mentor.
 Gesprekken op school mogen niet
plaatsvinden.
 Bij aankomst op het schoolplein zullen
leerlingen door personeelseden
worden begeleid om toe te zien op de
1,5 meter maatregel.

Lessen lichamelijke opvoeding
De lessen lichamelijke opvoeding vinden in de
buitenlucht plaats. We verzoeken de
ouders/verzorgers en leerlingen het
weerbericht, op de dagen dat de leerlingen
deze les hebben, goed in de gaten te houden
en de kleding en huidbescherming
(zonnebrandcrème) hier op aan te passen.
S.v.p. ook zorgen dat de leerlingen
gymkleding bij zich hebben.

Praktijklessen
De praktijklessen vragen ook om een
aanpassing: om zoveel mogelijk
contactmomenten van leerlingen en docenten
op machines, apparaten en materialen te
voorkomen. De lessen zullen dus anders
ingericht zijn i.v.m. hygiëne-voorschriften.

Groepsactiviteiten vervallen
Helaas moeten we de leuke dingen waarmee
we het schooljaar gebruikelijk afsluiten
volgens het protocol laten vervallen.
Dat betekent geen sportdag, geen mentordag
(dit jaar zouden we met de hele school naar
de Efteling gaan), geen schoolverlatersavond
en géén oudergesprekken, geen eindfeest,
geen diploma-uitreiking met de geslaagden en
hun families in de school.

Onderwijs op afstand
Op de dagen dat de leerlingen thuis zijn
krijgen zij huiswerkwerkopdrachten en zal
Google Classroom verder gecontinueerd
worden zodat er ook onderwijs op afstand
geboden kan worden.

Lesuitval
Als docenten ziek worden of op andere wijze
uitvallen, zal dit onmiddellijk leiden tot
lesuitval voor de leerlingen en worden de
leerlingen met een begeleidende brief naar
huis gestuurd.
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Zieke leerlingen

Leerlingen kunnen naar school als er
geen sprake is van symptomen van
het coronavirus.

Zelfs bij milde symptomen, zoals een
verkoudheid, blijven ze thuis tot ze
minstens 24 uur klachtenvrij zijn.

Als één of meerdere gezinsleden
ernstige klachten (koorts en/of
benauwdheid) heeft of hebben
(gehad), dan dienen alle gezinsleden
binnen te blijven tot iedereen in huis
24 uur lang vrij is van milde klachten
(neusverkoudheid, loopneus, keelpijn,
lichte hoest, koorts of benauwdheid).

Signaleert een personeelslid dat een
ouder of leerling op school één van
bovenstaande klachten heeft dan
treedt het personeelslid in overleg met
de directeur en/of schoolleiding.

Indien nodig worden ouders verzocht
de leerling z.s.m. op te halen om
verdere verspreiding te voorkomen.

Signaleren we dat er een broertje of
zusje afwezig is wegens ziekte dan
volgen we dezelfde stappen als
hierboven.

Mondkapje
Als leerlingen een mondkapje willen dragen op
school, dan is dit toegestaan.

Openbaar vervoer
Het protocol zegt:
Leerlingen binnen een straal van 8 kilometer
van de school worden uitdrukkelijk verzocht
om geen gebruik te maken van het OV en
zoveel mogelijk op de fiets te komen, of zich
te laten brengen en halen door een
ouder/verzorger.
Leerlingen buiten een straal van 8 kilometer
van de school worden tevens opgeroepen om
zoveel mogelijk met de fiets te komen of zich
te laten halen/brengen door een
ouder/verzorger.

Afmelden
Wanneer een leerling niet naar school of stage
kan komen door ziekte of een andere reden
dient er altijd telefonisch contact opgenomen
te worden met de school. Als leerlingen een
huisarts of tandarts bezoek plannen onder
lestijd kunnen zij niet zoals gewoonlijk
terugkomen op school om lessen te volgen.
We krijgen dan ongewenste leerlingenstromen
in de school die we niet kunnen begeleiden en
we kunnen niet voldoende toezien op de
hygiëne-voorschriften.

Telefoonnummer school: 046-7820700

Met vriendelijke groet,
namens het team van het Praktijkonderwijs,
Dory-Anne van de Weem, directeur
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