Kaatsheuvel, 30 november 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
In navolging van de brief van de Scholengroep over het openblijven van de scholen sturen we u met
deze brief aanvullende informatie over onze school.
Hoe zorgen we voor rust tijdens de grote pauzes?
Voor de spreiding van de pauzes worden de grote pauze voor de onderbouw en de bovenbouw met
ingang van woensdag 1 december gesplitst. Splitsing is niet mogelijk in de kleine pauze. Hieronder
het lesrooster met in geel de pauzemomenten. Vanwege het spreiden van de pauzes is er tijdelijk ook
geen verkoop van broodjes in de aula.
Les

Klas 1+2

Klas 3+4

1

08.30-09.30

1

08.30-09.30

2

09.30-10.30

2

09.30-10.30

Pauze

10.30-10.45

Pauze

10.30-10.45

3

10.45-11.45

3

10.45-11.45

Pauze

11.45-12.15

4

11.45-12.45

4

12.15-13.15

Pauze

12.45-13.15

5

13.15-14.15

5

13.15-14.15

6

14.15-15.15

6

14.15-15.15

7

15.15-16.15

7

15.15-16.15

En de tijden voor het minirooster
Les
Klas 1+2

Klas 3+4

1

08.30-09.15

1

08.30-09.15

2

09.15-10:00

2

09.15-10.00

Pauze

10.00-10:15

Pauze

10.00-10.15

3

10.15-11.00

3

10.15-11.00

4

11.00-11:45

4

11.00-11:45

Pauze

11:45-12:15

5

11:45-12:30

5

12:15-13:00

Pauze

12:30-13:00

6

13:00-13:45

6

13:00-13:45

7

13:45-14:30

7

13:45-14:30

Wat als een leerling tijdens de SE-week afwezig is?
De SE-week voor klas 3 en 4, volgende week, gaat door. Er worden extra inhaalmomenten ingepland
voor leerlingen die in quarantaine zitten en geen schoolexamen kunnen maken. Meld afwezigheid
altijd voorafgaand aan het schoolexamen. Dat kan per telefoon of via de mail
(verzuim@vanhaestrechtcollege.nl). Inhaalverzoeken kunt u indienen via deze link.
Hoe volgt een leerling zijn/haar lessen vanuit thuis?
Zit een leerling in quarantaine dan kan hij/zij via Itslearning contact opnemen met de docent met
vragen over het werk wat gedaan moet worden. Afhankelijk van de lesstof staan er opdrachten klaar
of worden (delen van) lessen gestreamd via Teams.
Tot wanneer duurt het huidige inhaalprogramma?
De huidige periode voor de workshops wordt verlengd tot 17 december, dat is één week langer dan
eerder gecommuniceerd. In de SE-week worden er op maandag en donderdag geen workshops
gegeven voor de bovenbouwleerlingen, voor de onderbouwleerlingen gaan de workshops gewoon
door. Op de donderdag in de SE-week hebben basis/kader 3 leerlingen geen schoolexamens meer,
voor deze leerlingen gaan de workshops op donderdag door. Na de kerstvakantie start er weer een
periode met nieuwe workshops en de mogelijkheid om huiswerk te maken onder toezicht. Hierover
ontvangt u in de week van 13 december meer informatie.

Mocht u nog vragen hebben dan is de mentor van uw kind het eerste aanspreekpunt.
Met vriendelijke groeten,
Vanja Goossen
Directeur Van Haestrechtcollege

