BRIEF 29 MEI 2020
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
De school is er klaar voor om vanaf aanstaande dinsdag 2 juni de leerlingen weer te
ontvangen. Met alle inspanningen die geleverd zijn gaat dat lukken.
In de bijlagen bij deze update treft u veel informatie die van belang is bij de heropening:
Regels op school tijdens de corona-periode
De regels -gebaseerd op het protocol ‘Opstart VO’ van de sociale partners- die de komende
periode gelden op school treft u in de bijlage. De richtlijnen van het RIVM en het protocol
dienen de komende periode strikt te worden nageleefd door alle medewerkers, leerlingen en
ouders van de RSG.
De regels zijn samengevat op de 3 posters die ook in de bijlagen te vinden zijn:
• regels in onze school en het schoolterrein
• regels in onze school
• regels in het klaslokaal
Ook het protocol van de sociale partners bij heropening van de VO-scholen en de Q&A van
de VO-raad zijn voor de volledigheid als bijlagen aan deze mail toegevoegd.
In de bijlage treft u ook een informatiebrief van GGD Hollands Noorden. In deze brochure
staat veel nuttige informatie over het coronavirus, jongeren en school.
Door de regels strikt te volgen bieden we elkaar zoveel mogelijk veiligheid en maken we de
kans op besmetting zo klein als mogelijk. Zo bieden we onze leerlingen een veilige en
verantwoorde schoolomgeving.
Les op afstand en opvang van leerlingen
De komende weken worden de activiteiten in het kader van ‘les op afstand’ en de opvang
van leerlingen van ouders met vitale leerlingen en leerlingen met een
ondersteuningsbehoefte gewoon voortgezet. Deze activiteiten worden vanaf 2 juni
gecombineerd met ‘les op school’ voor een grote groep leerlingen. Omdat het hierbij soms
om dezelfde docenten gaat die worden ingezet, kan het voorkomen dat de ‘les op afstand’
verplaatst moet worden of in een enkel geval vervalt.
Het uitgangspunt blijft voor alle leerlingen dat er per vak één les-op-afstand per week wordt
aangeboden en dat er daarnaast ruimte wordt geboden voor het stellen van vragen aan de
docent.
Examenkandidaten en leerlingen bovenbouw
Vanmiddag ontvangen de examenkandidaten informatie over de afronding van dit schooljaar.
Alles over de uitslagbepaling, cijferlijsten ophalen, boeken inleveren en de eventuele
‘resultaat verbeter-toetsen’ komt hierin aan de orde. Deze informatie wordt via een gerichte
mail aangeboden.
De leerlingen van de bovenbouw (T3, H4, A4 en A5) ontvangen vandaag via een gerichte
mail de informatie voor de komende periode.
Vervoer
Indien er leerlingen zijn die in de periode van 2 juni tot en met de zomervakantie gebruik
gaan maken van het openbaar vervoer om van en naar school te reizen, dan dienen zij dit bij
de school kenbaar te maken. Voor zover bekend is het aantal RSG-leerlingen dat gebruik
maakt van het OV bijzonder klein.

Voor de leerlingen die met de fiets komen geldt dat zij ook onderweg van en naar school de
veiligheidsrichtlijnen van het RIVM goed moeten naleven.
Ik wens ouders en leerlingen een mooi pinksterweekend!
Met vriendelijke groet,
Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur

