Beste leerling, ouder,

16 april ’21

De besmettingen met het coronavirus onder docenten en leerlingen lopen de afgelopen twee weken
snel op. De uitval van ruim 20% van de docenten maakt dat we het onderwijs momenteel niet meer
georganiseerd krijgen op de manier waarop we dat de laatste weken gewend zijn. Zodoende hebben
we onderzocht welke maatregelen nodig zijn om
-

het onderwijs zo veel mogelijk in de lucht te houden;
lesuitval zoveel mogelijk te beperken;
het aantal coronabesmettingen onder leerlingen en medewerkers te beperken

De schoolleiding heeft bij diverse instanties binnen de school advies opgehaald over mogelijke
scenario’s en deze besproken in het MT. Dat heeft geleid tot de volgende ingreep die aanstaande
maandag 19 april van kracht wordt en voor twee weken zal gelden, dus tot het begin van de
meivakantie.
De tiende, elfde en twaalfde klassen en 9A – de PTA klassen – volgen onderwijs op school op de
wijze zoals we dat momenteel gewend zijn: in halve klassen; deels op school, deels thuis, met
woensdag als wisseldag. Voor deze klassen verandert er dus niets.
De zevende, achtste en negende klassen – m.u.v. klas 9A – volgen alle lessen vanuit thuis online via
Teams. De uitzondering voor 9A maken we dus omdat het een PTA klas is. Let goed op: alle lessen
voor de genoemde klassen zijn dus online, ook al staat er in het lesrooster een lokaal genoemd.
De leerlingen in een kwetsbare positie uit klas 7, 8 en 9 worden, zoals tijdens de lockdown al
gebruikelijk was, op school opgevangen in een apart studielokaal/kantine. Zij volgen daar onder
toezicht al hun lessen via Teams en gaan dus niet naar het lokaal waar ‘hun’ les op dat moment
gestreamd wordt. Dit om het aantal bewegingen in de school te beperken. Er komt een geüpdatet
rooster en dat zal uiterlijk a.s. zondagmiddag beschikbaar zijn op de website en in WebUntis.
Het spijt ons dat we genoodzaakt zijn om dit besluit te nemen, maar we zijn er van overtuigd dat het
onder de gegeven omstandigheden helaas niet anders kan. Van alle scenario’s die voorlagen is dit
het beste compromis om zoveel als mogelijk onderwijs te blijven verzorgen én in te spelen op de
zorgwekkende omstandigheden waarmee we worden geconfronteerd.
Eventuele vragen of reacties naar aanleiding van dit bericht ontvangen we graag via
post@kgcnijmegen.nl ter attentie van de schoolleiding.
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