Aan de ouders en leerlingen van het Karel de Grote College
Beste leerlingen, ouders,

Nijmegen, 23 april ’20

Door het kabinet is op 21 april een gedeeltelijke hervatting van het onderwijs in Nederland aangekondigd.
Het basisonderwijs wordt op 11 mei onder voorwaarden hervat en de scholen voor voortgezet onderwijs
blijven vooralsnog tot 1 juni gesloten. Dit betekent dat we onze aanpak - met het bijbehorende programma
én de aangekondigde aanpassingen - na de meivakantie ongewijzigd zullen voortzetten. Mochten er op 20
mei aanstaande andere maatregelen en richtlijnen van kracht worden, dan zullen wij indien nodig onze
aanpak daaraan aanpassen. Onze besluiten nemen we in een vaste volgorde, op basis van de feiten én
passend bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van onze school. De volgorde bij de besluitvorming is
steeds:
1.
2.
3.
4.

Informatie, wet- en regelgeving, kaders en richtlijnen (RIVM, overheden)
Onze eigen afwegingen op basis van onze visie (schoolleiding, teamleiders, examencommissie, MR)
Besluiten en keuzes: plan met onderbouwing (schoolleiding)
Rooster / planning; (roostermakers / jaarplanner)

Nu de richtlijnen tot 1 juni duidelijk zijn, hebben wij op grond daarvan, én op grond van onze eigen school
specifieke argumenten, afwegingen en keuzes gemaakt die onderstaande planning en lesrooster oplevert.
Examenklassen
Tot en met 22 april
23 april tot en met 5 mei
7 en 8 mei
11 tot en met 15 mei
25 tot en met 29 mei
2 juni
4 juni
4 en 5 juni
15 tot en met 19 juni
29 juni tot en met 3 juli
3 juli
7 juli tot en met 9 juli

Afronden schoolexamens op afstand (mondelingen e.d.)
Meivakantie
Inhaaldagen voor Schoolexamens tot aan derde toetsweek
Laatste toetsweek, afronden schriftelijke schoolexamens
Inhaaldagen voor schriftelijke schoolexamenonderdelen uit de 3e toetsweek
Deadline invoer SE-cijfers
Uitslagdag, leerlingen worden gebeld
Inschrijven voor resultaatverbeteringstoetsen
Resultaatverbeteringstoetsen
Mogelijkheden voor contact op school om te ontmoeten en af te sluiten.
Uitslagen resultaatverbeteringstoetsen, definitieve uitslagen
Uitreikingen eindgetuigschriften, diploma’s en cijferlijsten

De examencommissie zal de leerlingen van de examenklassen nog rechtstreeks nader informeren over de
gang van zaken rond de schoolexamens. Ten aanzien van de (geannuleerde) reizen zien wij onder de huidige
omstandigheden helaas nog geen mogelijkheden om een alternatief aan te bieden, hoe graag we dat ook
willen! Alles wat je zou willen ondernemen strandt op dit moment op de geldende maatregelen, die naar het
zich laat aanzien bovendien nog wel enige tijd van kracht zullen blijven.

Niet-examenklassen
Zoals aangekondigd passen we de lesroosters voor het onderwijs op afstand aan. Dit naar aanleiding van
feedback van leerlingen, ouders en docenten. De belangrijkste aanpassingen:
-

Alle lessen duren 45 minuten. (zie onderstaand tijdschema)
Geen online lessen in praktische, kunstzinnige, en bewegingsvakken.
We streven ernaar om voor alle klassen 1 mentoruur (begeleidingsles) per week in te plannen.
Eindtijd online schooldag is 13:00 uur. Daarna tijd voor verwerking.
Hoofdonderwijsperiode 11 wordt 4 weken: maandag 18 mei t/m vrijdag 12 juni. Hoofdonderwijsperiode 12 vervalt.
Dit betekent dat vanaf 15 juni het online onderwijs start om 9:30 uur.
Dit heeft ook tot gevolg dat indien hoofdonderwijsperiode 12 onderdeel uitmaakt van het PTA,
deze periode voor deze klas niet zal meetellen. Met andere woorden: de betreffende cijferkolom in
Magister zal voor deze leerlingen leeg blijven. De hoofdonderwijsperiode zal niet worden geschrapt
uit het PTA, omdat deze op een eerder moment dit schooljaar door een paralelklas waarschijnlijk
wel gevolgd en afgesloten is.
08:45 – 09:30

1e uur: Periode-onderwijs

45'

09:30 – 10:15

2e uur

45'

10:15 – 10:30

Pauze

15'

10:30 – 11:15

3e uur

45'

11:15 – 12:00

4e uur

45'

12:00 – 12:15

Pauze

15'

12:15 – 13:00

5e uur

45'

Leerlingen op school vanaf 2 juni
We verheugen ons er enorm op om onze leerlingen weer op school te kunnen ontvangen en ontmoeten! De
komende weken gaan we goed nadenken over de organisatie daarvan m.i.v. dinsdag 2 juni. Wanneer op dat
moment de huidige richtlijnen nog van kracht zijn, zullen de mogelijkheden beperkt zijn en onderhevig aan
een aantal voorwaarden. Zoals we er nu tegenaan kijken denken we het (kwalificerende) onderwijs nog zo
veel mogelijk online te laten blijven verlopen en de schaarse contactmomenten op school vooral juist in te
zetten voor alles wat we in deze tijden hebben moeten missen. Hoe we dit precies gaan organiseren en
invullen laten we z.s.m. na 20 mei weten; we zien er naar uit!

