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Verlenging onderwijs op afstand

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Afgelopen dinsdag heeft het kabinet bekend gemaakt dat de lockdown in Nederland wordt
verlengd tot en met 8 februari. Voor onze school is er ook een nieuwe maatregel bijgekomen:
onze leerlingen moeten op school weer anderhalve meter afstand gaan houden t.o.v. elkaar.
We gaan dat op de locatie Westzeedijk als volgt invullen:
•

•

•
•

Het onderwijs is nog steeds gedeeltelijk op school en gedeeltelijk online. Zowel de
online lessen als de lessen op school starten voor alle klassen weer op maandag 18
januari.
Klas 1 en 2 volgen de Techniek en Vakmanschap lessen in kleine groepjes op
anderhalve meter van elkaar. Dit betekent wel dat de leerlingen in plaats van 6 uur nu 2
uur op school les krijgen. Groepsindelingen worden door de mentor met de klas
gedeeld. Alle andere lessen zijn voor klas 1 en 2 online.
Voor klas 3 zijn alle lessen online. Na de voorjaarsvakantie zal MaT voor een deel weer
op school gegeven worden.
Voor klas 4 blijft het rooster hetzelfde, waarbij klas WZ4B en WZ4C worden opgesplitst
in groepen, te weten WZ4B1, WZ4B2, WZ4C1 en WZ4C2. De groepsindelingen worden
door de mentor met de klas gedeeld. De rest van de klassen wordt niet opgedeeld.

De komende dagen gaan we plannen maken en voorbereidingen treffen om de lessen in het
gebouw op anderhalve meter te kunnen verzorgen.
Als uw kind op school les heeft gaat hij of zij naar binnen via het schoolplein en verlaat de
school via de hoofdingang. Het is natuurlijk belangrijk dat de leerlingen die op school komen
zich houden aan de maatregelen, zowel in hun eigen belang als het belang van onze collega’s,
en aanwijzingen van onze medewerkers zullen respecteren.
Namens het onderwijsteam STC vmbo college locatie Westzeedijk,
Met vriendelijke groet,

R. Ahmed en A.A. Nouwen

