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Arnhem, 26-2-2021
Betreft: Corona Update 8
Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),
Dinsdagvond werd in de landelijke persconferentie aangekondigd dat de middelbare
scholen volgende week weer opengaan voor alle leerlingen. Het uitgangspunt daarbij is dat
elke leerling minimaal één dag per week fysiek onderwijs kan volgen. Wij zijn, waarschijnlijk
net als jullie, heel erg blij dat we al onze leerlingen weer mogen ontvangen op school!
Ook de komende periode zijn nog steeds de RIVM-richtlijnen van kracht. Er geldt o.a. een
mondkapjesplicht (bij verplaatsingen door het gebouw) en leerlingen dienen onderling (en
tot de medewerkers) 1,5 m afstand te houden. We vragen van iedereen in de school
medewerking op deze punten.
Roulatierooster
De 1,5 meter-maatregel bepaalt de capaciteit voor fysiek onderwijs in school. De leerlingen
worden per klas verdeeld in een A en B groep. Volgens een roulerend rooster krijgen de
leerlingen fysiek onderwijs (op school) in deze groepen.
Met deze indeling kunnen wij in ons gebouw, met inachtneming van de richtlijnen, veilig
fysiek onderwijs verzorgen. Op de dagen dat leerlingen niet op school zijn, volgen zij online
de lessen volgens rooster vanuit huis. Dit betekent dat de uitleg van deze lessen wordt
gestreamd, en dat zij daarnaast zelfstandig werken aan de taken.
Onze leerlingen zijn iedere twee weken dus in toaal vijf dagen op school, en maken dus in een
tweewekelijks ritme één keer alle verschillende dagen van de week op school mee. In de
onderstaande tabel staat dit in een overzicht:
Op school
Week 1: 1 mrt
Week 2: 8 mrt
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Zoals eerder aangekondigd, blijven wij werken met het huidige 60’ rooster, zolang er nog
geen volledig fysiek onderwijs gegeven kan worden. De lestijden staan in magister.
Let op: vanwege de reeds geplande rapportvergaderingen en verkort rooster op maandag en
dinsdag, starten wij met bovenstaand roulatierooster op woensdag 3 maart aanstaande.
Maandag en dinsdag a.s. vinden de (verkorte) lessen voor de niet-examenleerlingen dus nog
online plaats. De examenleerlingen en leerlingen met noodopvang zijn deze dagen wel
(verkort) op school. Komende week zullen al onze leerlingen dus ook al minimaal één dag
fysiek op school aanwezig zijn.
Buddysysteem
Binnen de 1,5 meter regel wordt nu een buddysysteem toegestaan. Dat betekent dat iedere
leerling één vaste buddy (maatje) heeft in de klas, waar hij zonder 1,5 meter restrictie naast
mag zitten. Wel houdt het tweetal 1,5 meter afstand tot de andere leerlingen. Dit geeft
leerlingen betere mogelijkheden om samen te kunnen werken, en het geeft meer ruimte in de
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indeling van de lokalen. Het buddysyteem geldt voor de leerlingen uit leerjaar 1 t/m 3,
aangezien de leerlingen uit klas 4 en 5 in verschillende clusters lessen volgen.
Voor leerjaar 1 t/m 3 geldt natuurlijk dat de buddy's in dezelfde groep (A of B) zijn ingedeeld.
De indeling in A/B groepen en buddy's wordt door de mentoren met de leerlingen afgestemd.
Uiterlijk maandag a.s. wordt de indeling in A/B groepen en de buddyverdeling met leerlingen
gecommuniceerd. Dit zal gebeuren via ITS Learning.
Examenleerlingen
Uitzondering op het bovenstaand roulatierooster vormen de examenleerlingen (4m, 5h). Ons
streven is om alle lessen voor deze leerlingen op school te organiseren in onze grootste
(geschakelde) lokalen of gymzalen. Soms worden onze examenklassen in twee groepen
verdeeld. Dit wordt tijdig met de leerlingen gecommuniceerd.
Bewegingsonderwijs
De fysieke lessen LO zullen in de komende periode plaatsvinden in de vorm van een
buitensportprogramma. De leerlingen die in de online-groep zitten, werken in deze tijd aan
de afgesproken challenges voor het vak. De gymzaal is inmiddels ingericht om les te geven
aan grotere groepen. Dit gaat dan om de examenklassen.
Pauzes en looproutes
Net als voorheen zijn er vaste looproutes in het gebouw, zowel op de trappen als in de
gangen. We vragen leerlingen om zich hieraan te houden. We stimuleren leerlingen om
zoveel mogelijk pauze te houden in de buitenlucht. Er zal onder andere een grote tent worden
geplaatst op ons terrein om beschutte buitenruimte en extra pauzeplekken te creëren.
De kantine blijft gesloten. Hiermee voorkomen we onder andere dat er een wachtrij gevormd
wordt, en het moeilijker wordt om afstand te houden.
Device
We vragen van alle leerlingen om een device mee te nemen naar de fysieke les. Dat is handig
in hybride lessituaties waarbij één groep thuis en één op school
werkt, en noodzakelijk wanneer een docent op basis van de RIVM-maatregelen
de les vanuit huis moet verzorgen, terwijl de leerlingen op school zijn.
We wensen jullie allemaal veel succes in deze nieuwe fase die aanbreekt, en kijken er naar uit
jullie weer op school te zien!
Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter of
stuur een mail naar: montessori@montessoriarnhem.nl.
Hartelijke groet,
Namens het hele MCA-team,
Sander Luttje
Edit Djini
Esther Lucassen
Suzanne de Kleyn

