Delft, 28 mei 2020

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen
Komende dinsdag, 2 juni, starten we weer voorzichtig met het geven van lessen op school.
Omdat we nog steeds geplaagd worden door het coronavirus zijn aan deze opening vanuit de
overheid strikte voorwaarden verbonden. Zo mogen we alleen starten met kleinere groepen
zodat leerlingen en docenten minstens anderhalve meter afstand kunnen houden. Ook moeten
we bijvoorbeeld de kantine sluiten, kluisjes buiten gebruik stellen, toiletbezoek minimaliseren
en zorgen voor extra schoonmaak. De richtlijnen van het RIVM geven aan dat leerlingen die
dichter dan 8 km van school wonen geen gebruik maken van het Openbaar vervoer. Dat houdt
dus onder andere in: boeken mee naar school en naar huis nemen, op de fiets of lopend
komen, niet te veel drinken voorafgaand aan de lessen! Een uitgebreid overzicht van de regels
waar we ons aan moeten houden vindt u op de startpagina van onze
website (www.sc-delfland.nl).
Afgelopen week heb ik al per mail aangekondigd dat we aan de slag waren gegaan met het
organiseren van de lessen. In deze brief willen we u informeren dat de roosters voor komende
weken op de site zijn te vinden. Het nieuwe rooster is te vinden op de site van de school onder
Inloggen/rooster. Omdat we in de meeste gevallen klassen hebben moeten splitsen, hebben we
de benaming van de lesgroepen en de lestijden aan moeten passen. LET OP: leerlingen
kunnen er niet van uitgaan dat ze hetzelfde rooster hebben als een vroegere klasgenoot!
Het rooster voor >>naam leerling<< is te vinden door het aanklikken van klas >>klas<< in
het roostermenu. Omdat er veel minder lessen kunnen worden gegeven, zal daarnaast thuis
nog behoorlijk veel aan schoolwerk moeten worden gedaan. Voordeel van deze situatie is wel
dat leerlingen beter kunnen worden geholpen als er vragen zijn over de lesstof.
We gaan er van uit dat we ook in deze nieuwe situatie weer een weg zullen vinden om alle
leerlingen de beste begeleiding te geven die in deze situatie mogelijk is. Mocht u naar
aanleiding van deze brief vragen hebben, kunt u digitaal contact opnemen met de mentor.
Met vriendelijke groet,
C.L. Barto
directeur beroepsgerichte leerwegen

