Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
alle leerlingen van het Citadel College

Datum
20 mei 2020
Onderwerp
Terug- en vooruitblik

Behandeld door
W. Middendorp

Ons Kenmerk
MIDW/jonm/20-B423

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Korte terugblik
Half maart moesten we onze deuren sluiten. We hebben geprobeerd zinvolle online-lessen en
voldoende aandacht aan al onze leerlingen te geven, de leerlingen hebben ervaring opgedaan met
zelfstandigheid en zelfmotivatie, de ouders hebben hun kind zo goed mogelijk proberen te
begeleiden en de examenleerlingen hebben de schoolexamens afgerond.
Een intensieve periode waarin er veel gevraagd is van het aanpassingsvermogen van de leerlingen,
van u en van mijn collega’s.
Ik wil u nogmaals hartelijk danken voor uw inzet en betrokkenheid in deze bijzondere tijden.
Vooruitblik
Tot 1 juni blijven we doorgaan met het verzorgen van online lessen. Vanaf 2 juni zullen de deuren
van de school weer open gaan. We kijken er naar uit de leerlingen weer te verwelkomen. We zullen
met de leerlingen terugkijken op deze bijzondere periode. Fijn om dat op onze locaties met onze
collega’s en leerlingen weer te mogen doen.
We houden ons hierbij aan het landelijke protocol dat voor het voortgezet onderwijs is opgesteld.
Uitgangspunten onderwijs vanaf 2 juni
1. Er kunnen zoveel mogelijk leerlingen naar school.
2. Doel van onderwijs:
• contact met leerlingen;
• inventariseren nieuw startpunt van leerlingen;
• afronden van het PTA van de voor-examenklassen;
• oefenen met nieuwe dag-structuur ter voorbereiding op een mogelijk vervolg na
de zomervakantie.
De leerlingen komen twee of drie dagen per week naar school en volgen ze de helft van de lessen, de
ene week op maandag, woensdag en vrijdag, de andere week op dinsdag en donderdag.

Lestijden vanaf 2 juni
Inloop volgens een rooster voor optimale spreiding
Uur 1
Uur 2
Uur 3
Uur 4
Pauze
Uur 5
Uur 6
Uur 7

08:30-09:00
09:00-09:40
09:40-10:20
10:20-11:00
11:00-11:40
11:40-12:00
12:00-12:40
12:40-13:20
13:20-14:00

In de klas
We richten de lokalen zo in dat we de leerlingen veilig kunnen ontvangen. In de praktijk betekent dit
dat we tussen de 10 en 20 leerlingen per ruimte kwijt kunnen. Leerlingen zullen daarbij een vast
lokaal toegewezen krijgen en docenten zullen wisselen (met uitzondering van de clusters in de
bovenbouw) om het aantal bewegingen in het gebouw te beperken. Ook zullen de leerlingen pauze
houden in het lokaal.
Globale planning
2/3 juni
Startmoment met mentorklas om contact te maken, planning voor de
komende weken door te spreken en afspraken te maken.
4 juni
Start lesprogramma.
22 of 24 juni Start toetsweken voor-examenklassen.
8 juli
Afsluitende mentoractiviteit.
9 juli
Start zomervakantie.
Nog niet alles is duidelijk
Naast een aantal zaken die al duidelijk zijn, liggen er ook nog vragen. Volgende week zullen we de
puntjes op de i moeten zetten. U ontvangt volgende week weer een update van ons.
Ik ga ervanuit u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u naar aanleiding van
deze brief vragen, stel ze gerust.

Met vriendelijke groet,
Dhr. W. Middendorp
Rector
Citadel College

