Amsterdam, 3 maart 2021 | Principal Letter 20-21- #7 - Heropening VO [Bij deze brief horen 3 bijlagen]
Please find the English version in a separate document.
Beste ouders/verzorgers en leerlingen van DENISE VO,
We zijn eruit. We weten welke klas, wanneer en hoe vaak naar school gaat komen. Zoals afgesproken heeft het
DENISE team hard gewerkt aan een coronaproof-plan. Een plan waarmee we zoveel van onze 24 VO-klassen veilig
op school kunnen ontvangen binnen de strenge richtlijnen. Vanaf 8 maart komen 15 klassen drie dagen per week
naar school, 5 klassen komen vier dagen en 4 klassen komen de hele week. In bijlage 1 vinden jullie het overzicht.
Wat zijn onze belangrijkste uitgangspunten voor de gemaakte keuzes?
1. Een klas komt als geheel naar school op vaste momenten in de week. Daardoor ontstaat rust, duidelijkheid en
werken we weer aan de groepsbinding. Wij vinden dat een goed idee voor de leerling en de leraren.
2. Op school blijven de klassen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden. We doen dat zodat we bij een eventuele
besmetting verdere verspreiding snel kunnen indammen. Zie meer uitleg over quarantaine in bijlage 2.
3. Volgens de nieuwe richtlijnen van de Nederlandse overheid, passen er maximaal 18 leerlingen in een lokaal.
Bij een grotere groep zorgen we ervoor dat leerlingen in een dubbel lokaal of grotere ruimte werken.
4. In iedere klas worden tweetallen gevormd. Deze vaste duo’s zitten bij iedere les naast elkaar. De overige
leerlingen houden binnen en buiten het lokaal altijd 1,5 meter afstand tot elkaar en de leraar/medewerker.
5. De examen- taalklassen en groep 10c hebben de afgelopen maanden vijf dagen per week les gehad op
school. Op basis van feedback van deze leerlingen en in overleg met hun leraren heb ik besloten dat per 8
maart ook die klassen 1 of 2 dagen online gaan werken. De leraren hebben hiervoor een plan gemaakt.
6. Gymles vindt zoveel mogelijk buiten plaats. Muziek wordt zoveel mogelijk gegeven in kleinere groepen.
7. Per 8 maart gaan we terug naar het 50 minutenrooster. Er wordt gewerkt aan een nieuw lesrooster zodat alle
vakken aan de orde komen tijdens de dagen op school. Er is natuurlijk ook aandacht voor het welbevinden. Op
online dagen worden minder lessen gepland in verband met schermtijd (met uitzondering van 13h/14m/14h).
8. In het rooster creëren we zoveel mogelijk gespreide begin- en eindtijden van lesdagen om leerlingstromen te
spreiden. Leerlingen gaan bij binnenkomst meteen naar het klaslokaal. Eerder komen is niet mogelijk en blijven
hangen in het gebouw is niet meer toegestaan. Leerlingen verlaten na de laatste les direct de school.
9. De grote pauze zit in lesuur 5. Dat lesuur duurt 60 minuten (12.10 - 13.10 uur). De grote pauze is 30 minuten.
De helft van de klassen die op school zijn heeft eerst de mentorles en de andere helft heeft dan pauze. Om
12.40 is er een wissel. Dit doen we om drukte te vermijden. De kleine pauzes vinden in het lokaal plaats.
10. Er is geen noodopvang meer. Voor leerlingen die niet thuis kunnen werken wordt een regeling getroffen.
Hoe kunnen jullie helpen de school open te houden?
In bijlage 3 staan onze 10 afspraken uitgelegd. Alleen als iedereen deze afspraken volgt, houden we de school veilig.
Het is van cruciaal belang dat je je houdt aan deze maatregelen. We spreken de leerlingen aan op de naleving ervan.
Reageren kan via info@denise.espritscholen.nl of via onze survey. In de week van 15 maart organiseer ik weer een
online coffee morning voor ouders van het VO. We wisselen dan onze ervaringen uit. Ik houd ook contact met de
leerlingenraad en de MR. Samen met alle medewerkers van DENISE kijk ik enorm uit naar de heropening van het VO.
Hartelijk groet,
Luc Sluijsmans | Rector
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Bijlage 1: wanneer is een klas op school?
Dit schema gaat in op maandag 8 maart 2021. Geel zijn de online dagen. Groen zijn de dagen op school.
Verandering onder voorbehoud, zie bijlage 2. Het aangepast lesrooster is vanaf vrijdagmiddag 5 maart 2021
beschikbaar via de website van de school. De lokaalindeling komt op het dagrooster, Magister en het lesrooster.
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Bijlage 2: scenario's en strenge maatregelen: wanneer grijpen we in?
De teamleiders, coördinatoren, leraren en andere medewerkers van de school doen hun uiterste best om de lessen
op school te verzorgen zoals gepland. We zouden het liefste het onderwijs geven zoals we dat hebben bedacht maar
helaas moeten we een aantal unieke kenmerken van DENISE zoals de assembly’s, samenwerken, uitstapjes en
entry/exit points anders organiseren. De school weer openen voor zoveel mogelijk leerlingen is voor nu het
belangrijkste. Dat kan alleen maar als iedereen zich veilig blijft voelen. Het is daarom cruciaal dat iedereen zich houdt
aan de maatregelen en landelijke afspraken, zie bijlage 3. De schoolleiding werkt zoals jullie vast nog wel weten
vanuit drie scenario’s. Sinds de start van het schooljaar hebben we alle scenario's doorlopen. Per 8 maart werken
we dus vooral in scenario 1 en een aantal klassen voor een deel van de week in scenario 2. We hopen natuurlijk dat
we weer snel in scenario 0 zit: de schoolweek zoals die was. Zie schema hieronder.
Scenario 0
Normaal.

De school is open voor iedereen met de lessen en activiteiten zoals bedacht. Er zijn geen aanvullende
maatregelen meer nodig.

Scenario 1
Er zijn strikte
maatregelen.

De school functioneert weer redelijk normaal. Alle leerlingen komen naar school en volgen de
activiteiten/lessen zoals bedacht. Schoolkampen en field trips zijn nog niet aan de orde. Er zijn strikte
maatregelen zoals desinfectie, dragen van mondkapjes (in VO) en minimaliseren van verplaatsingen in
school. De maatregelen kunnen op ieder moment worden geïntensiveerd. De maatregelen kunnen
verschillen tussen de basisschool en voortgezet onderwijs.

Scenario 2
Gedeeltelijk
afstandsonderwijs.

De school maakt keuzes welke klassen op welke dag of dagdeel op school komen. De klas krijgt (een
deel van de week) online les. De maatregelen in school blijven zoals ze zijn. Er wordt een uitzondering
gemaakt voor leerlingen met ouders die een vitaal beroep hebben of een onveilige thuissituatie. Het
aantal dagen wel/niet op school kan worden aangepast op basis van de situatie. De keuzes kunnen
verschillen per klas in de basisschool en per klas in het voortgezet onderwijs.

Scenario 3
Volledig
afstandsonderwijs.

De school is gesloten voor lessen in het gebouw. Alle klassen krijgen online les. Er wordt een
uitzondering gemaakt indien een specifieke leeromgeving nodig is voor het bereiken van een leerdoel
(zoals het science- of beeldende vorming lokaal). Er is noodopvang voor leerlingen met ouders die
vitaal beroep hebben of een onveilige thuissituatie.

Wanneer en hoe grijpen we in?
Er zit een grens aan de manier waarop we nu de school gaan openen voor meer leerlingen. De schoolleiding hoopt
dat met de onderstaande maatregelen de school open kan blijven voor alle leerlingen. Het zal echter gebeuren dat er
soms een klas thuis moet blijven, de dag later begin, eerder eindigt of dat lessen vervallen. Dat is vooralsnog ad-hoc
en op korte termijn. De schoolleiding grijpt in bij de volgende situatie(s):
● voor de desbetreffende klas zijn te veel leraren langdurig afwezig op school waardoor het lesrooster voor die
klas onhoudbaar wordt, de schoolleiding bepaalt wanneer dat aantal bereikt is;
● voor de desbetreffende klas zijn te veel leerlingen langdurig afwezig waardoor het effectiever is voor hele klas de
les volledig online te verzorgen, de schoolleiding bepaalt wanneer dat aantal bereikt is;
● een medewerker en/of leerling is positief getest en uit het contactonderzoek blijkt dat de kans groot is op
verdere verspreiding, de relevante klassen en ouders ontvangen hierover een mail;
● indien te veel leerlingen zich niet houden aan de afspraken en/of handhaven onhoudbaar is;
● de overheid adviseert cq. verplicht stelt om het aantal leerlingen in de school drastisch te beperken.
● leerlingen en medewerkers gaan in quarantaine als zij in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is
met het coronavirus. Met nauw contact wordt bedoeld: langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter.
● indien de overheid meer ruimte biedt en het gaat goed met de naleving kunnen we meer leerlingen ontvangen.
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Bijlage 3: tien strenge maatregelen voor een veilige leeromgeving
De samenvatting van onze 10 maatregelen staan in onderstaand plaatje. Lees de uitleg goed door het leef het na.

1. Iedere klas zijn eigen lokaal (stamlokaal) en we werken met vaste duo’s
Om het aantal verplaatsingen in de school te minimaliseren, krijgt iedere klas krijgt zijn eigen lokaal en ieder duo een
eigen set tafeltjes. Op het dagrooster komt de indeling van de lokalen. De leraren komen dus naar het lokaal toe.
2. Draag een mondkapje en ververs deze regelmatig
Een mondkapje kan helpen om het virus niet verder te verspreiden. Draag dus een mondkapje op school en ververs
deze regelmatig. Alleen als je op je plek blijft en afstand houdt van de leraar mag het mondkapje tijdens de les af. In
de bieb en foyers blijft jouw mondkapje op. Zodra je je gaat verplaatsen doe je jouw mondkapje op. Verlaat je het
lokaal? Doe jouw mondkapje op IN het lokaal! Tijdens practica en kunst is het dragen tijdens de hele les nodig.
3. Desinfecteer bij binnenkomst je handen en raak zo min mogelijk aan
Het virus kan op jouw handen zitten. Bij binnenkomst desinfecteer je daarom jouw handen. Steeds weer opnieuw
(dus ook na de pauze). Desinfecteer ook gedurende de dag jouw handen op het toilet, lokaal of zuilen bij de ingang.
4. Houd je aan de looprichtingen en houd 1,5 meter afstand
We proberen zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer te houden in school. Op die manier kunnen we beter afstand
bewaren. In de school is duidelijk gemaakt hoe je mag lopen. Let op de verboden toegang borden. Houd je daaraan.
Tussen leerlingen geldt dus ook 1,5 meter afstand. We zien hoe moeilijk jullie dat vinden maar…. probeer het wel
zoveel mogelijk te doen. Dat geldt in ieder geval tot de leraren en andere medewerkers in de school.
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5. Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen, ook bij zieke huisgenoten
Het blijft erg belangrijk dat je bij klachten (hoest, keelpijn, koorts, loopneus, etc) thuis blijft en je zo snel mogelijk laat
testen. Als je positief getest bent MOET je dat melden. Doe dat door de rector te mailen. Vermeld in jouw mail
wanneer je voor het laatst op school was en met wie je vooral in contact bent geweest. Zie ook maatregel 10.
6. Kom niet te vroeg naar school en na de laatste les naar huis, blijf niet hangen in en om school
Heb je geen les meer op school? Verlaat dan het gebouw. Blijf ook niet hangen rond het gebouw. Alleen als je een
tussenuur hebt mag je in foyer C en D werken op 1,5 meter afstand van elkaar. De vier studyrooms op de C en D
levels zijn alleen beschikbaar voor de leraren (online lessen). Let op: er wordt streng gehandhaafd of je daadwerkelijk
aan het werk bent. Indien je niet aan het werk bent word je naar huis gestuurd.
7. Kom op tijd naar de (online) lessen en bekijk de taken in de google classroom
In het voortgezet onderwijs wordt het lesrooster (zie website) aangehouden. Iedere leraar beheert ook een google
classroom. Het overzicht staat in het DENISE Curriculumboek zie: http://bit.ly/curriculumboek. Als de leraar niet
beschikbaar is gaat de les mogelijk online door. We proberen dan een vervanger te regelen. Indien de les ook niet
online doorgaat, staan er opdrachten klaar in deze digitale classroom. Bekijk het dagrooster iedere avond en
ochtend. Let op: de wijzigingen staan niet in jouw Magister.
8. Houd je aan de nieuwe pauzetijden
De kleine pauzes (10.10 - 10.30 en 14.50-15.00 uur) vinden plaats in het lokaal. De kantine is op die tijden gesloten.
Let op: er is al extra schoonmaak ingehuurd gedurende de dag. Dat kost veel geld. Houd het lokaal alsjeblieft
schoon. Dat helpt reuze. De grote pauze IMYC & Taalklassen is van 12.40 tot 13.10 uur. Mentorles voor deze
klassen is van 12.10 tot 12.40 r in het lokaal. De grote pauze van het (pre)DP & Career is van 12.10 tot 12.40 uur. De
mentorles is van 12.40 tot 13.10 uur. De kantine is in de grote pauze open. Vermijd drukte en ga zoveel mogelijk
naar buiten (niet hangen in de wijk!).
9. Blijf werken aan jouw leerdoelen, de oudergesprekken zijn online
Ondanks deze crisistijd werken jullie door aan het bereiken van de leerdoelen en het pta. Jullie ontvangen 25 maart
weer een rapport (verslag). Lees voor meer uitleg dit document. De leerlingen uit het diplomaprogramma mavo en
havo werken toe naar de afronding van hun schoolexamens. Dat geldt ook voor groep 14i. De oudergesprekken met
de mentor over het rapport en de voortgang vinden in april online plaats. Meer informatie volgt nog.
10. Communiceer met de rector als je positief bent getest (of huisgenoten)
In diverse mailings herhaalde ik een belangrijke boodschap: een goede communicatie vanuit school staat of valt bij
goede communicatie vanuit jullie. De algemene oproep is: blijf thuis en laat je testen bij milde klachten. Voor een
test-afspraak bel: 0800-1202. Mocht de leerling en/of huisgenoot onverhoopt positief worden getest (ook bij
afstandsonderwijs) zo snel mogelijk een mail naar de rector Luc Sluijsmans. Dus niet via de groepsleerkracht,
mentoren, leraren, receptie of anderszins. Hoe beter, duidelijker en sneller de meldingen, hoe beter de rector jullie en
het DENISE team kan informeren en besluiten kan nemen over wat wel niet kan. Helaas wordt een positieve
besmetting niet altijd direct aan de rector gemaild. Dat vertraagd onze communicatie en aanpak. De rector heeft
nauw contact met de GGD. Soms krijgt de school een melding van de GGD die nog niet bij ons is gemeld via mail.
Soms is de melding via de GGD anoniem. Daardoor is bron- en contactonderzoek onmogelijk. Hierbij dus wederom
het vriendelijk verzoek om besmettingen direct aan de rector te melden.
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