Heerlen, 26 oktober 2020

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),

In deze brief tref je informatie aan over de school in de huidige fase van de Coronacrisis, de
onderwerpen die op dit moment besproken worden in de school en welke factoren een rol
spelen in het realiseren van het onderwijs binnen de school op dit moment.
Flexibiliteit om onverwachte gebeurtenissen het hoofd te bieden
zal vast en zeker van ons gevraagd worden in de komende tijd als gevolg van de Coronacrisis.
De herfstvakantie zit erop, een week met tijd voor jezelf en het maken van eigen keuzes. Eigen
keuzes voor zover deze mogelijk zijn binnen het Coronatijdperk. Geen reis naar het buitenland
maar een wandeling in de buitenlucht of de gezelligheid in de huiselijke sfeer van het gezin. In
de media vallen de experts over elkaar heen met meningen, adviseurs van de regering en
nieuw gevormde groepen van experts bestoken ons met meningen en data, ook wat betreft
het onderwijs. Daar waar eerst duidelijk was dat de leeftijdscategorie 12-18 jarigen, onze
leerlingen dus, nauwelijks of niet ziek zouden worden na besmetting door het Coronavirus
wordt nu duidelijk gemaakt door kinderartsen dat momenteel 10 % van de genoemde
leeftijdsgroep ziek wordt, weliswaar meestal niet in ernstige mate. De landelijke media
schrijven vanaf 19 oktober dat pakweg 80% van de onderwijsmedewerkers (docenten en
onderwijsondersteunende medewerkers) bezorgd zijn om het maar voorzichtig te omschrijven.
Vakbonden pleiten voor deeltijdlessen om meer afstand te kunnen houden. Onderwijsminister
Slob en de koepelorganisatie voor middelbare scholen (de VO raad) hebben begrip voor de
zorgen maar zijn huiverig voor extra Coronamaatregelen. De onderwijsinspectie draagt de
scholen op om direct te melden als een school of delen ervan over moeten gaan op online
onderwijs. Het Outbreak Management Team dat de regering adviseert spreekt van een
‘aanvaardbaar risico’ om de scholen op te houden. Het sluiten van de scholen, waar het
zogenaamde RED team voor staat, heeft negatieve effecten op het welzijn en de gezondheid
van de leerlingen. Wij als school hebben een maatschappelijke functie in een tijd die bol staat
van de spanningen las het Corona betreft. Het sociale isolement ligt volgens kinderpsychiaters
op de loer, somberheid en neerslachtigheid neemt toe als leerlingen niet op school zijn. In
deze tijd heeft aandacht voor elkaar hebben om in goede gezondheid te kunnen leren en
werken de hoogste prioriteit.

“Thuiszitten is echt niet wat wij willen”
Het is een merkwaardig spanningsveld dat ook binnen onze school voelbaar is. Onze leerlingen
en medewerkers maken overwegend een opgeruimde indruk, zijn liever op school dan dat zij
thuis online lessen volgen of verzorgen en houden zich over het algemeen goed aan
gezamenlijk besproken maatregelen zoals bijvoorbeeld het gebruik van het mondkapje. Er is
begrip voor elkaar ook al worden niet alle maatregelen altijd met gejuich ontvangen, ”alles
beter dan alleen achter de computer thuiszitten want op school tref ik mijn vrienden” zeggen
de leerlingen. Na de herfstvakantie hebben wij dus nog steeds te maken met de gevolgen van
het Coronavirus, de besmettingen lopen op in Nederland en de landen om ons heen. De
herhaaldelijk gevraagde flexibiliteit van leerlingen, medewerkers en ouders zal niet minder
worden. Oog voor elkaar hebben is op dit moment dan ook van belang; wat voel je? Wat wil je
zeggen? Wat is jouw mening en hoe verhoudt deze zich met het belang van ons allen. Samen
met elkaar leren en praten zorgt voor verbinding in deze lastige tijd om te voorkomen dat wij
als éénlingen acteren zoals dit in onze maatschappij nu vaak het geval lijkt te zijn. Het naleven
van de veiligheidsmaatregelen is dan ook voor iedereen belangrijk omdat wij allemaal een
verantwoordelijkheid hebben om niet ziek te worden.
De komende maanden in Coronatijd
staan in het teken van het intensief samenwerken om oplossingen te realiseren omtrent een
aantal onderwerpen:
-

-

-

-

Het realiseren van een gezond leer- en leefklimaat met ruime aandacht voor het
welbevinden van onze leerlingen en medewerkers in de school waarbij het handhaven
van de veiligheidsmaatregelen binnen en rondom de school ook een belangrijke
voorwaarde is. De mentoren en coaches zullen in de mentor-coachlessen in gesprek
gaan met de leerlingen de vraag beantwoorden; Hoe gaat onze klas Corona te lijf?
Het organiseren van meer pauzeruimte voor onze leerlingen; het weer in de herfst is
redelijk onvoorspelbaar vandaar dat wij druk in de weer zijn om de pauzeplekken uit te
breiden zodat iedereen binnen zijn boterham kan eten.
Het realiseren van meer surveillancecapaciteit bij lessen die mogelijk online verzorgd
moeten worden in de komende maanden door docenten als gevolg van ziekte.
Het onderwijs op school en online; in het voorjaar 2020 hebben wij een start gemaakt
met het online onderwijs daarna een hybride model van live onderwijs en online
onderwijs. Het is mogelijk dat wij het online onderwijs, dat goed voorbereid is door de
secties, meer gaan inzetten als gevolg van de ontwikkelingen omtrent het Coronavirus.
Als de overheid zou overgaan tot een sluiting van de scholen is het geen vraag meer.
Binnenkort start de meetweek (toetsweek) voor de leerlingen en de eerste
schoolexamenperiode voor de examenleerlingen op havo 5 en atheneum 6 en
gymnasium 6.
In de komende dagen en weken zien wij hoe de maatregelen van de overheid zich
gaan ontwikkelen. Kan de school open blijven? Hoe richten wij de toetsperiode in,
moeten wij het programma van de toetsen aanpassen? De antwoorden op deze
vragen zullen zeer binnenkort besproken worden en vervolgens omgezet in acties.
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De toetsen worden vooralsnog fysiek afgenomen in de school, de scholen van SVOPL
kiezen er voor om dit niet online te doen. De verregaande privacymaatregelen als
gevolg van de AVG wetgeving en de ervaring met online proctoring in het hoger
beroepsonderwijs en universiteiten zorgen voor veel obstakels. Er worden meer
examenzalen ingericht binnen de school zodat er met niet meer dan 30-35 leerlingen
tegelijkertijd examens gemaakt worden. Meer docenten en medewerkers worden
betrokken bij de surveillance tijdens schoolexamens. De leerlingen van de onderbouw
maken de toetsen met de gehele klas. Gemiddelde hebben de leerlingen 6 toetsen in
de meetweek voor de onderbouw.
Wij werken nu ook aan oplossingen als de schoolexamentoetsen daadwerkelijk digitaal
en online afgenomen zouden moeten gaan worden als gevolg van de sluiting van de
school door de overheid. Het PTA zal dan mogelijk aangepast moeten worden. In het
afgelopen schooljaar hebben wij hier de nodige ervaring mee opgedaan.
Als gevolg van de bovenstaande ontwikkelingen onderzoeken of en hoe de lesroosters
aangepast (compact gemaakt) kunnen worden om leerlingen en medewerkers geen
onnodige gezondheidsrisico’s te laten lopen.
De voortgangsgesprekken tussen de leerlingen, ouders en coaches en mentoren zullen
zoveel mogelijk digitaal gevoerd worden via MS Teams in de komende weken. De
coaches en mentoren zullen de ouders hier over informeren als er gesprekken gepland
worden.
Alle wervingsactiviteiten, waaronder de informatieavonden en de open dag, starten
vanaf begin november voor de leerlingen en ouders van groep 7-8. Door de
Coronacrisis zullen wij naast fysieke bijeenkomsten ook informatieavonden online
gaan verzorgen en kunnen leerlingen en ouders zich digitaal inschrijven
www.bernardinus.college
Naast de bovengenoemde zaken hebben wij oog voor de ontspanning van onze
leerlingen. Voor leerjaar 1 en 2 worden activiteiten georganiseerd zodat de leerlingen
ook tijd hebben voor ontspanning en contact met elkaar. De brugklassers en de
leerlingen in het tweede leerjaar ondernemen aan het einde van de meetweek
sportieve activiteiten. De leerlingenraad is druk in de weer met activiteiten rond
Halloween voor alle leerlingen. Een fijne sfeer en aandacht voor elkaar zorgen naast
alle serieuze zaken ook voor het nodige positivisme waarmee wij ook grip krijgen op
het Coronavirus. Hier moeten wij enig voorbehoud maken op basis van de
ontwikkelingen rondom het Coronavirus.

De bovenstaande opsomming zal duidelijk maken dat de realisatie van de onderwerpen alleen
dan slaagt als iedereen zijn/haar bijdrage levert, leerlingen, ouders en medewerkers.
Wij wensen iedereen een goede gezondheid toe en dat iedereen zich op zijn/haar gemak voelt
in de school. Daarnaast alvast veel succes tijdens de schoolexamens en de meetweek voor de
leerlingen en de medewerkers.
Help elkaar en heb oog voor elkaar, de deur van ons allen staat open om met elkaar te praten.
Namens het kernteam,

Guy de Munck

