Aan alle leerlingen van de Campus, uitgezonderd
de examenklassen en ter kennisgeving aan de
ouder(s)/verzorger(s)

Betreft Informatie n.a.v. persconferentie van dinsdag 19 juni jl.
Breda 20 mei 2020
Beste leerlingen,
Zoals we gisteren tijdens de persconferentie hebben kunnen horen gaan de scholen vanaf
2 juni weer open voor alle leerlingen. In deze brief informeren we jullie over wat dat gaat
betekenen.
Daarnaast in deze brief ook meer informatie over de bevordering naar komend jaar.
Onderwijs vanaf 2 juni
Laten we beginnen met te zeggen dat we natuurlijk heel blij zijn dat we weer de
mogelijkheid krijgen om jullie weer in het echt te ontmoeten. Iedereen in de scholen kijkt
daar naar uit!
Zoals jullie ook weten moeten alle richtlijnen van het RIVM ook op school worden nageleefd.
We noemen dat “onderwijs op 1,5 meter afstand”.
Normaal gesproken zitten er tussen de 25 en 30 leerlingen in een klas. Als we 1,5 meter uit
elkaar moeten zitten dan zullen er 9 leerlingen en een docent in een klas kunnen. Dat
betekent dus dat maar 1/3 van de leerlingen op hetzelfde moment naar school mag komen.
Omdat we het onderwijs onmogelijk volledig op school kunnen laten plaatsvinden, zullen we
in ieder geval tot de zomervakantie doorgaan met online onderwijs, aangevuld met een
aantal (les) activiteiten op school. Hoe jouw rooster er precies uit gaat zien, dat hoor je
volgende week vanuit je eigen school. In deze brief vertellen we wat de bedoeling is voor alle
leerlingen op de Campus na 2 juni.
Hoe ziet het onderwijs er na 2 juni uit?
 Je volgt onderwijs op afstand volgens rooster.
 Alle online lessen worden verkort tot 30 minuten. (Let op: de tijden in Magister kloppen
dan niet meer. Dit is helaas niet aan te passen).
 Vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur vinden onderwijsactiviteiten plaats op school voor kleine
groepen leerlingen (rooster volgt volgende week).
 De volgende activiteiten zullen worden georganiseerd op school:
 Keuzelessen voor voorexamenklassen (inschrijving vooraf via magister).
 Opvang en begeleiding van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
 Lessen onder begeleiding van de mentor/leergoepbegeleider.
 Toetsweken voorexamenklassen.
 Eventuele resultaat verbetertoetsen voor examenleerlingen.
Zie ommezijde

Waar moet ik me aan houden?
 Wanneer je klachten hebt (hoesten, koorts, verkouden) dan blijf je thuis.
 Wanneer een huisgenoot koorts heeft, dan blijf je thuis.
 Wanneer een huisgenoot Corona heeft, dan blijf je thuis.
 Je komt op de fiets, lopend of wordt gebracht (het gebruik van openbaar vervoer wordt
ontraden).
 Je komt vlak voor aanvang van de les op school aan en loopt rechtstreeks, via de
looplijnen, naar het lokaal.
 Je houdt altijd 1,5 meter afstand van anderen.
 Bij de ingangen staan zuilen met desinfecterende middelen. Je desinfecteert jouw handen
elke keer wanneer je binnenkomt.
 Kluisjes zijn niet te gebruiken.
 In het lokaal zijn tafels waar leerlingen kunnen zitten gemarkeerd. Je neemt aan een van
deze tafels plaats.
 Er kan niet gepauzeerd worden in de aula. Je pauzeert in het lokaal waar je bent
ingeroosterd. Je neemt zelf eten en drinken mee (er is geen catering op de Campus open).
 Na de les ga je direct naar huis.
Beste leerlingen, het zal even wennen zijn. We snappen dat jullie uitkijken naar het weer
ontmoeten van klasgenoten en dat 1,5 meter afstand houden dan lastig is. Vergeet echter
niet dat we alleen door het naleven van de regels kunnen voorkomen dat het virus zich weer
meer gaat verspreiden. We weten dat we op jullie kunnen rekenen!
Bevordering
We krijgen veel vragen binnen over bevordering naar volgend jaar. Dit jaar loopt dat anders
dan “normaal”. Sommige leerlingen denken dat iedereen nu “zomaar” over zal gaan. Dat is
echter niet waar. Wat belangrijk is dat je volgend jaar op de goede plaats zit, zodat de kans
op succes volgend jaar zo groot mogelijk is.
In de komende weken ontvangen jullie een brief van jouw school waarin een uitspraak wordt
gedaan over volgend jaar. Er kunnen de volgende uitspraken worden gedaan:
1. Advies om te bevorderen naar het volgende leerjaar en niveau.
2. Advies om te doubleren.
3. Advies om te bevorderen naar het volgende leerjaar in combinatie met het volgen van
Zomerschool.
4. Besluit om af te stromen naar een ander niveau onderwijs (als al langer sprake is van
presteren onder de norm).
5. Besluit om te doubleren (als al langer sprake is van presteren onder de norm).
Wanneer jij en/of jouw ouders het niet eens zijn met het advies, dan volgt er altijd een
gesprek op school. Bij de totstandkoming van het advies/besluit kijken we niet alleen naar
de cijfers die gehaald zijn tot aan de Corona-crisis, we kijken ook naar eerdere leerjaren
(advies primair onderwijs), inzet en motivatie.
Zie ommezijde

Zomerschool
Dit schooljaar zal er een Campusbrede Zomerschool worden vormgegeven. De Campus
neemt hiermee deel aan het landelijke project Lente- en Zomerscholen. Deze projecten zijn
bedoeld om zittenblijven terug te dringen.
De scholen bepalen welke leerlingen in aanmerking komen voor de Zomerschool (zie
hierboven bij punt 3). Het gaat om leerlingen die kleine achterstanden bij een klein aantal
vakken hebben opgelopen en gemotiveerd zijn om hieraan te werken tijdens de eerste
weken van de vakantie.
De zomerschool vindt plaats in de periode van 7 tot en met 17 juli. Als je deelneemt aan de
Zomerschool dan kun je op school extra onderwijs volgen om zo een goede start te kunnen
maken in het volgende schooljaar. Leerlingen zijn tijdens de Zomerschool tussen 10.00 uur
en 15.00 uur op school en worden in kleine groepen begeleidt. Leerlingen werken aan
maximaal twee vakken.
Beste leerlingen, wij wensen jullie een fijn en zonnig lang weekend toe!
Namens de schoolleiding van de Campus
Caroline Klein

