Voorburg, 4 november 2020
Betreft: Aanpassingen rooster vanaf woensdag 11 november 2020

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Vanwege de aanhoudende corona-crisis hebben wij besloten om aanpassingen te doen in ons
rooster.
In deze brief leggen wij uit waarom we hiervoor gekozen hebben en wat deze aanpassingen voor uw
kind betekenen.
Wij hebben besloten in ieder geval tot maandag 1 februari 2021 (start periode 3) met dit nieuwe
rooster te werken. Hierdoor creëren wij duidelijk voor leerlingen, medewerkers en voor u. Afhankelijk
van de situatie bekijken we begin januari hoe we vanaf 1 februari verder gaan.
Afgelopen jaar hebben we al veel moeten aanpassen. Helaas nu nog een keer. Dit vraagt veel van
docenten die hun lessen en programma wijzigen. Ook van leerlingen en van u vragen we weer inzet
en betrokkenheid.
Indien u vragen heeft dan beantwoorden wij die natuurlijk graag.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Remco Hulsbergen,
Korneel van den Bulck
Directie Veurs Voorburg

Aanleiding
De huidige situatie rondom het coronavirus vraagt om een aanpassing van ons onderwijs. Op dit
moment vinden we het lesgeven op veilige afstand van leerlingen een te grote uitdaging. Ook zien we
dat we steeds meer moeite hebben om lessen goed op te vangen als collega’s voor korte of langere
periode afwezig zijn. Daarnaast kunnen wij in de huidige structuur leerlingen, die tijdelijk thuis zitten,
slecht bedienen.
Uitgangspunten
Bij de voorgestelde aanpassing gaan we er vanuit, dat onze leerlingen gebaat zijn bij fysieke lessen.
De pedagogische - en didactische sturing die wij op die momenten kunnen geven is cruciaal voor hun
ontwikkeling. Aanpassingen zijn daarom gericht op het behouden van dit contact. Onze leerlingen
komen ook niet tot hun recht als zij alleen avo-lessen (theorie) volgen. Praktijklessen en niet
avo-vakken blijven daarom onderdeel van het lesaanbod.
De aanpassingen zijn geschreven met de huidige PTA’s (toetsprogramma in de bovenbouw) en
PTO’s (toetsprogramma in de onderbouw) als uitgangspunt. We gaan er dus vanuit, dat we ook met
deze aanpassingen alle doelen kunnen halen en leerlingen op een goede manier kunnen
voorbereiden op het examen of de overgang naar het volgende leerjaar.

Kern van de verandering
● Klassen worden kleiner, zodat de afstand tussen docent en leerling beter gehandhaafd kan
worden en leerlingen minder met andere leerlingen in contact komen.
● Leerlingen hebben geen pauzes op school waardoor er minder contact is tussen leerlingen
onderling en tussen leerlingen en medewerkers van de school.
● Leerlingen krijgen hierdoor maximaal 4 (aaneengesloten) lessen op school.
● Leerlingen volgen op 4 dagen fysiek onderwijs (uitzondering hierop zijn enkele
examenklassen).
● Op de 5e dag werken zij thuis aan schoolwerk volgens de lessen in hun rooster.
Les van de vakdocent, werken onder begeleiding, zelfstandig werken thuis en de online les
Voor dit rooster hebben we het aantal lessen per week en de vorm waarin de lessen worden gegeven
aangepast. Onze leerlingen krijgen hierdoor verschillende soorten lessen:
1. Les van de vakdocent
Dit zijn lessen zoals we ze nu kennen. Grotere klassen worden opgesplitst. Het werk voor
deze les staat klaar in Google classroom.
2. Les onder begeleiding van een andere docent/ onderwijsassistent
Tijdens deze lessen werken leerlingen aan een vak onder begeleiding van een andere
docent/onderwijsassistent. Het werk voor deze les staat klaar in Google classroom.
3. Zelfstandig werken
Op deze uren werken leerlingen zelfstandig (thuis) aan het vak. Het werk voor deze les staat
klaar in Google classroom. Tijdens het zelfstandig werken kunnen leerlingen online hulp
vragen via de Monkey-App.
4. Digitale les op afstand
Dit zijn lessen waaraan leerlingen vanaf huis moeten deelnemen. De docent geeft in deze
gevallen aan wie op welk moment wordt verwacht in de Google Meet. Het werk voor deze les
staat klaar in Google classroom.
Hoe ziet het rooster eruit?
● Leerlingen hebben op 4 dagen school en hebben op deze dagen 4 lesuren. Hierdoor hebben
ze geen pauze.
● Naast de lessen op school staan er zelfstandig werken lessen in het rooster.
● Op de 5e schooldag werken leerlingen thuis aan de vakken die in het rooster staan; dit zijn
zelfstandig werken lessen of online lessen.
● Lessen starten niet altijd op het eerste uur. Hierdoor kunnen de zelfstandig werken lessen
ook in de ochtend worden gepland.
● Enkele klassen hebben vanwege hun rooster ook op de 5e dag les op school.
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Hoe kun je deelnemen aan de les als je (tijdelijk) niet op school bent?
Leerlingen die (tijdelijk) niet kunnen deelnemen aan de lessen op school kunnen vanuit huis
deelnemen. In Magister staat hiervoor een link naar Google Classroom.
Werken met uniforme planners en classroom
Om de lessen goed te laten verlopen gaan we werken met uniforme werkplanners. Leerlingen,
collega’s en u kunnen hierdoor zien waaraan gewerkt moet worden.
Daarnaast gaan alle docenten werken met het programma Google classroom. Hierin kunnen we
opdrachten klaarzetten voor leerlingen en vanuit hier kunnen we leerlingen uitnodigen voor digitale
lessen of lessen op afstand.
2 studiedagen als voorbereiding op het nieuwe rooster
Voor dit nieuwe rooster moeten docenten hun programma aanpassen. Hiervoor worden twee
studiedagen gepland op aanstaande maandag 9 november 2020 en dinsdag 10 november 2020.
Leerlingen werken op deze dagen thuis volgens het rooster in Magister. In Magister staat beschreven
waar zij tijdens die lessen aan kunnen werken.
Op woensdag 11 november 2021 starten we met dit nieuwe rooster.

