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Arnhem, 13-11-2020

Onderwerp: hervatting fysiek onderwijs en corona-update

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Afgelopen weekend stonden wij voor de moeilijke beslissing om deze week onze leerlingen
online onderwijs aan te bieden in plaats van op school. Met opluchting hebben wij kunnen
constateren dat dit een goede beslissing is geweest. Het onderwijsproces heeft op deze
manier zo goed en veilig mogelijk doorgang kunnen vinden. In de afgelopen week zijn er
gelukkig géén nieuwe besmettingen onder onze docenten bijgekomen. Wel heeft een aantal
van onze collega’s nog last van klachten horend bij hun corona-besmetting.
Komende week
We hebben er alle vertrouwen in dat we weer kunnen gaan starten met fysiek onderwijs. Alle
leerlingen zijn vanaf aanstaande maandag welkom in school. Wel moeten we daarbij de
kanttekening maken dat een aantal van onze collega’s mogelijk nog niet op school zal kunnen
zijn om fysiek les te geven. We kunnen dus nog niet garanderen dat ook alle lessen (fysiek)
plaats gaan vinden op school.
KWT/keuzecurssen
De KWT-lesuren (3h,3m,4m) en keuzecursussen (lj1,2) zullen in ieder geval tot aan toetsweek
2 iets afwijken van normaal. Dit heeft te maken met het feit dat we onze leerlingen niet teveel
in verschillende samenstellingen willen mixen, en dat sommige keuzecursussen waarbij we
samenwerken met externe partijen door de kabinetsmaatregelen tijdelijk niet door kunnen
gaan.
De keuzecursussen en de KWT-uren worden facultatief als vragenuur aangeboden. De KWTuren gaan daarbij van het 3e uur naar het 6e uur. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om
docenten op te zoeken en individueel of in kleine groepjes vakgerichte ondersteuning te
vragen. De leerlingen worden hierover via ITS learning geïnformeerd.
Mondkapjesplicht
Op 13 oktober heeft het kabinet aangekondigd om over te stappen naar een mondkapjesplicht
in publieke ruimtes, dus ook op school. Dit zal zijn met ingang van 1 december. Naar
aanleiding van de situatie van deze week hebben wij in overleg met onze MR besloten om per
aanstaande maandag, 16 november, de mondkapjesplicht al in te voeren op school. Dat
betekent dat wij verwachten dat alle leerlingen aanstaande maandag op school zullen zijn
met een mondkapje. Het mondkapje moet worden gedragen als de leerling zich verplaatst
door de school (lokaal, gangen). Als de leerling zit, bijvoorbeeld in de les, dan mag hij af.
De eerste week zullen we nog mondkapjes uitdelen voor degene die er geen bij zich heeft.
Daarna niet meer. We willen voorkomen dat leerlingen naar huis gaan om een mondkapje te
halen. Dus hebben we besloten om wasbare mondkapjes te gaan verkopen, voor €4,- per
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stuk. De opbrengst van de verkoop gaat naar een goed doel. Welk doel is nog niet bekend.
Graag willen we de leerlingen gaan betrekken bij deze keuze.
Reizen
Het kabinet heeft het dringend advies gegeven om niet naar het buitenland te reizen, tenzij
noodzakelijk. Het advies geldt in ieder geval tot half januari, maar de kans is groot dat het
kabinet dit advies zal gaan verlengen. Met dit in ons achterhoofd, hebben we helaas moeten
besluiten om alle reizen te annuleren tot aan de start van de examenperiode.
We gaan de leerlingen een alternatief programma bieden in de week dat ze op reis zouden
gaan. We zijn daar met ons team druk over aan het brainstormen, en zullen hier later bij
jullie op terug komen.
Een aantal ouders heeft al (deels) betaald voor deelname aan deze reizen. We zullen
binnenkort iedereen informeren over de terugbetaling en/of stopzetten termijnen en over de
kosten van het alternatief programma.
Vragen/opmerkingen
Heb je nog ideeën, opmerkingen of vragen, dan kun je die altijd stellen aan onze
coronacontactpersoon, Karen Berendsen (montessori@montessoriarnhem.nl of telefonisch:
026-3209830).
Prettig weekend,
Namens alle medewerkers van het Montessori College,
Sander Luttje, directeur
Esther Lucassen, afdelingsleider onderbouw
Edit Djini, afdelingsleider mavo
Suzanne de Kleyn, afdelingsleider havo en tweefasen-vwo

