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Arnhem, 2-10-2020
Betreft: Corona update 2

Beste ouders, beste leerlingen,
De effecten van het coronavirus zijn elke dag steeds meer te merken. In de persconferentie
van afgelopen maandag kwam dat duidelijk naar voren. Zoals premier Rutte al omschreef: dit
virus is een mammoettanker. Het kost tijd om het bij te sturen. Als school willen we er graag
alles aan doen om een ‘lockdown’ te voorkomen en het onderwijsproces in deze periode zo
goed mogelijk doorgang te laten vinden. De kern hiervan is dat we dit vanuit gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor elkaar krijgen. Het Corona-kernteam binnen school monitort de
situatie, stelt bij waar nodig, en heeft een aantal afspraken op een rij gezet.
Hybride onderwijs
Er kunnen twee situaties zijn waarbij leerling en docent elkaar niet zoals normaal kunnen
treffen in de setting van het klaslokaal.
Leerling ziek/noodgedwongen thuis
Een aantal van onze leerlingen zit helaas op dit moment noodgedwongen thuis. Ze voelen
zich goed genoeg om naar school te gaan, maar omdat zij en/of huisgenoten coronagerelateerde klachten hebben, zijn ze nog in afwachting van een test of uitslag. Het kan
uiteraard voorkomen dat jij ook thuis komt te zitten in afwachting op test of uitslag. In de
vorige update gaven we al aan dat je dan zelfstandig kan werken volgens de klaargezette
planners/opdrachten in ITS learning. Dit is de ELO die jullie gewend zijn en tevens het
belangrijkste communicatiekanaal voor onze leerlingen met de docenten.
Naast ITS Learning, is het vanaf aanstaande maandag mogelijk om in ieder geval een deel
van de les digitaal te volgen via Teams, denk bijvoorbeeld aan de klassikale uitleg.
We willen daarom vragen aan jouw ouders om bij jouw ziekmelding aan te geven of je digitaal
lessen kunt volgen. Indien ja, dan zullen wij in Magister bij absentie de code ‘TW’ zetten (TW
= thuiswerken). Deze code is overigens alleen te zien op een laptop, en helaas nog niet in de
app. Wanneer ouders ziekmelden via de app, dan graag TW in de notitie vermelden.
Als je aangegeven staat met ‘TW’ in Magister, dan verwachten wij van jou dat je jezelf
aanmeldt voor de les in Teams. De docent start de les op in Teams en kan dan gelijk zien dat
je aanwezig bent en de les streamen. Ben je er niet en sta je wel met TW in Magister, dan zal
je afwezigheid worden beschouwd als ongeoorloofd en maakt de docent een melding hiervan.
Uitzondering van het hybride onderwijs zijn de praktijkvakken KCB: drama, gym en
beeldend. Voor deze vakken moeten jullie de planning in ITS learning aanhouden.
Docent ziek
Wanneer een docent afwezig is vanwege klachten, maar zich niet ziek voelt, zullen wij ervoor
zorgen dat de lessen gewoon doorgaan. De docent zal de les dan vanuit huis digitaal streamen
via Teams. Dat gebeurt in principe gewoon in het lokaal waar je de les zou volgen. Staat er
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echter “Digi” in het rooster, dan kan de les gevolgd worden op je eigen device in het atrium,
aula of vanuit huis. We raden je aan om oortjes bij je te hebben die je kunt inpluggen in je
telefoon of laptop.
Toetsweek
De toetsweek staat binnenkort voor de deur. Ook daarbij kan het gebeuren dat je door
corona-gerelateerde klachten of door quarantaine noodgedwongen een toets moet missen.
Wij zijn ons daarvan bewust en in overleg met je vakdocent zal dan worden gekeken naar een
passende oplossing. Uitzondering hierop zijn de PTA-toetsen, die worden ingehaald op een
vast moment. Daar over krijg je tegen die tijd bericht.
Tijdens de toetsweek zullen de regels ook iets anders zijn dan voorgaande jaren.
• Heb je een toets afgerond? Dan mag je gelijk gaan. Je hoeft niet te wachten op elkaar
of tot het einde van de lestijd. Op deze manier willen we voorkomen dat er uiteindelijk
toch teveel leerlingen zich ophouden in de gangen.
• Heb je een laptop nodig voor je toets? Dan haal je die voor aanvang van je eerste toets
op bij Stefan in het Atrium. In ruil voor de laptop, lever je je schoolpas in.
Buitenlandse reizen
Op dit moment hebben al verschillende ouders contact met ons opgenomen over de
buitenlandse reizen van volgend jaar. We begrijpen jullie bezorgdheid hierin, die delen wij
ook met jullie. We zullen de leerlingen echt niet op reis laten gaan als dat niet veilig wordt
geacht. Echter, op dit moment kunnen we nog niet zeggen of de reizen definitief wel of niet
doorgaan. We zullen daar wel op korte termijn een beslissing over gaan nemen.
Indien de reizen worden geannuleerd, zullen uiteraard de bedragen die reeds betaald zijn,
volledig worden terugbetaald.
Mondkapjes
Jullie hebben het vast al gehoord of gelezen: vanaf aanstaande maandag geldt in heel
Nederland het dringende advies om op middelbare scholen mondkapjes te dragen. Ook wij
volgen dit advies. We vinden dat we met elkaar alles moeten proberen om de verspreiding
van het coronavirus tegen te gaan. Mondkapjes kunnen daarbij helpen. Al is het alleen maar
omdat ze ons er steeds aan herinneren dat we rekening met elkaar moeten houden.
Mondkapje binnen op, behalve als je zit
Wij vragen je om vanaf maandag het mondkapje binnen overal te dragen, behalve als je zit.
Dus als je door de school loopt, heb je je mondkapje op. Als je in de aula, in het atrium of in
het lokaal zit, mag je mondkapje af. Je loopt het lokaal wel in met een mondkapje op, maar
zodra je op je stoel zit, mag het af. Als de les afgelopen is, doe je je mondkapje weer op om het
lokaal te verlaten. Buiten hoef je geen mondkapje te dragen en we gymmen ook zonder
mondkapje. Voor docenten en andere mensen op de school geldt hetzelfde.
Houd anderhalve meter afstand tot volwassenen
Daarnaast is het natuurlijk nog steeds heel belangrijk dat leerlingen en volwassenen in de
school 1,5 meter afstand van elkaar houden. Leerlingen hoeven onderling geen afstand te
houden.
Wij verwachten maandag iedereen met een mondkapje op school te zien. Het zal voor ons
allemaal wennen zijn, maar samen gaat het ons lukken.
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Website
We hebben een speciale pagina opgezet met al onze informatie, FAQ’s en de verzonden
corona updates, www.montessoricollegearnhem.nl/corona. Op deze pagina vind je ook onze
corona beslisboom. Hierin staat precies omschreven bij welke klachten je thuis moet blijven.
Heb je nog ideeën, opmerkingen of vragen over corona, dan mag je die altijd stellen aan onze
Corona Contactpersoon, Karen Berendsen (montessori@montessoriarnhem.nl of telefonisch:
026-3209830).
Alvast veel dank voor jullie medewerking.
Prettig weekend,
Namens alle medewerkers van het Montessori College,
Sander Luttje
Directeur

