Herstart onderwijs na de voorjaarsvakantie
Apeldoorn, 19 februari 2021

Beste ouder/verzorger en leerling,
We missen veel van onze leerlingen op school, de reuring tijdens en tussen de lessen, de vragen en
interactie met onze leerlingen en onze activiteiten. En wat is het lastig voor onze leerlingen dat zij nu
bijna geen klasgenoten zien en in de meeste gevallen alleen de online lessen volgen achter een
scherm. Geen docent die je live even kan helpen, en wat is het soms ingewikkeld om alles alleen te
doen; zelf plannen en wat je moet doen voor school uit Magister, Teams en Lesson-up te halen (en
alle programma’s die er nog meer zijn).
Gelukkig zien we ook nog leerlingen van leerjaar 2, 3 en 4 wel op school omdat zij praktijkvakken
volgen en/of in de examenklas zitten.
We verwachten dat ons onderwijs ook onderwerp van gesprek zal zijn op dinsdag 23 februari tijdens
de persconferentie van het kabinet. Hoewel wij nog niet met volle zekerheid kunnen aangeven wat
er precies gaat veranderen, is de verwachting dat aangekondigd wordt hoe de opening van scholen
voor voortgezet onderwijs gaat verlopen vanaf 1 maart.
Het treffen van voorbereidingen voor de heropening van de scholen zal in ieder geval inspanning
kosten. Zo kan bijvoorbeeld de ‘anderhalve metermaatregel’ ingrijpende gevolgen hebben voor de
indeling van lesroosters.
Om alle veranderingen op school te realiseren moeten wij alle zeilen bijzetten om dit voor elkaar te
krijgen.
Daarom hebben wij op Sprengeloo besloten dat ons huidige lesrooster duurt t/m 5 maart,
ongeacht wat er tijdens de persconferentie hierover wordt gemeld.
Maandag 8 maart starten wij volgens de nieuwe richtlijnen.
Zodra er meer bekend is hoe het onderwijs op Sprengeloo vorm krijgt, informeren wij u/jullie zo snel
mogelijk. Tot die tijd vindt het onderwijs dus plaats zoals dat nu (voor de vakantie) nog het geval is.
Voor nu staat eerst een week van bijkomen op het programma en gaan we de voorjaarsvakantie in.
Sprengeloo is van het DOEN; bewegen is goed en daarom ontvangen de leerlingen in een van de
komende weken een duurzaam presentje van Sprengeloo om in beweging te blijven. Een deel van de
leerlingen heeft dit op school al gekregen.
We doen ons best om het onderwijs voor al onze leerlingen op school zo snel mogelijk te hervatten,
maar het vraagt ook tijd om de goede besluiten te nemen en dit zo goed mogelijk te organiseren.
Zorgvuldigheid en veiligheid staan daarbij voorop. Wij hopen op uw begrip hiervoor.
Voor nu wensen wij u en jullie goede en gezonde dagen toe en hopelijk kunnen we al onze leerlingen
vanaf 8 maart weer op school ontvangen.
Met vriendelijke groet,
de schoolleiding

