Rotterdam, 2 september 2020
Betreft: aanpassingen in het rooster
Beste ouder / verzorger, beste leerling,
De kop is eraf, de leerlingen zijn nagenoeg allemaal weer met frisse moed begonnen,
maar het Coronavirus ligt nog wel op de loer. Afgelopen jaar hebben we hier vorm
aangegeven door online lessen, fysieke lessen aan halve klassen en organisatorische
aanpassingen. In het huidige schooljaar mogen alle leerlingen weer fysiek naar school
en kan/mag er voorlopig les gegeven worden aan gehele klassen.
Toch zijn we intern bedachtzaam en oplettend om de voortgang van de lessen en het
schooljaar te waarborgen. Er zijn nu al collega-scholen in het noorden van het land die
kampen met uitval. Om die reden zijn er nog steeds organisatorische aanpassingen op
en rond het VCH. We hebben ook besloten om een aanpassing te doen in het rooster
voor alle leerjaren.
De opzet is om op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag afwisselend een leerjaar
thuis te laten met opdrachten volgens het reguliere rooster en vermeld in Magister.
De redenen hiervoor zijn:
- Opvang docenten die fysiek niet aanwezig kunnen zijn (oa. Coronatests
docenten, partners/kinderen van docenten die koorts hebben en daarom thuis
moeten blijven, docenten in risicogroep);
- De hoeveelheid leerlingen in de school en de pauze;
- Verminderde hoeveelheid leerlingen bij binnenkomst en vertrek;
- Continuïteit/ structuur van het lesprogramma – beter 4 dagen (bijna) volledig dan
5 dagen half.
- Het creëren van kleinere clusterklassen bij de beroepsgerichte keuzevakken van
de bovenbouw (klas 3 en 4)
Op de kennismakingsavond / informatie avond zullen we hier inhoudelijk op
terugkomen. De data en tijden van deze kennismakingsavond volgen aankomende
week.
Hieronder treft u een overzicht aan waarin zichtbaar is in welke week en op welke dag
uw zoon/dochter geen fysieke lessen (en dus zelfstandig thuis werkt) volgt op het VCH.
Week

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

37

7 sept - klas 4

8 sept - klas 3

Alle klassen les

10 sept - klas 2

11 sept - klas 1

38

14 sept - klas 3

15 sept - klas 2

Alle klassen les

17 sept - klas 1

18 sept - klas 4

39

21 sept - klas 2

22 sept - klas 1

Alle klassen les

24 sept - klas 4

25 sept - klas 3

40

28 sept - klas 1

29 sept - klas 4

Alle klassen les

1 okt - klas 3

2 okt - klas 2

41

5 okt - klas 4

6 okt - klas 3

Alle klassen les

8 okt - klas 2

9 okt - klas 1

42

12 okt - klas 3

13 okt - klas 2

Alle klassen les

15 okt -klas 1

16 okt - klas 4

herfstvakantie

Resumerend de data waarop een klas niet aanwezig is op het VCH:
 Klas 1: 11 september, 17 september, 22 september, 28 september, 9 oktober en
15 oktober
 Klas 2: 10 september, 15 september, 21 september, 2 oktober, 8 oktober en 13
oktober
 Klas 3: 8 september, 14 september, 25 september, 1 oktober, 6 oktober en 12
oktober
 Klas 4: 7 september, 18 september, 24 september, 29 september, 5 oktober en
16 oktober
We vertrouwen erop dat we door deze tijdelijke oplossing nog steeds “maatwerk”
kunnen bieden aan de leerlingen. Het schema zullen we vooralsnog gaan hanteren tot
aan de herfstvakantie.
Mochten er bij u vragen en/of opmerkingen zijn met betrekking tot het bovenstaande
dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met ondergetekende op 010- 7527175 of
een email sturen naar epetersen@lmc-vo.nl

Edwin Petersen
Locatiedirecteur
Vak College Hillegersberg

