Beste ouder(s) en verzorger(s),
In september zijn we het nieuwe schooljaar gestart met gelukkig alle leerlingen
weer in de klas. We hebben op school streng toegezien op de naleving van de
coronaregels. Daarom is het gelukt om heel veel lesuren door te laten gaan en
hebben we het coronavirus buiten de school kunnen houden. Ook u heeft daar
een belangrijke bijdrage aangeleverd door uw kind thuis te houden bij (milde)
klachten die zouden kunnen duiden op besmetting met het virus.
De situatie in Nederland en in Rotterdam is op dit moment bijzonder zorgelijk.
Sinds 15/10 is er een gedeeltelijke lock-down van kracht. De scholen zullen zolang
mogelijk geopend blijven. In de dagelijkse praktijk zien wij dat het lastig is om docenten te vervangen die thuis zijn in afwachting van een coronatest. Het aantal
leerlingen dat thuis in quarantaine zit is hoog. Met het dalen van de buitentemperatuur willen leerlingen graag binnen zijn tijdens pauzes met als gevolg dat de
druk op de binnenruimte groot is.
Ook in de laatste maanden van 2020 willen we goed onderwijs aanbieden. We
moeten er gezamenlijk voor zorgen dat het op een veilige manier kan. Daarom
vindt u in deze nieuwsbrief de aanpak van Veenoord voor de komende maanden.
Als u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met de coach van uw kind. Er
zijn verschillende stroomschema’s beschikbaar die u kunnen helpen bij het nemen van de goede beslissing als er sprake is van klachten of een coronabesmetting. Klik hier voor de documenten
In deze nieuwsbrief vindt u ook een aantal foto’s van leuke bijzondere dingen die
de afgelopen weken op school hebben plaatsgevonden. Ondanks corona hebben
we een goede start gehad van dit nieuwe schooljaar. Een compliment voor leerlingen, u thuis en alle collega’s op school! Groet, A.J Wynia (locatiedirecteur)
Samen houden we Veenoord Coronaproof De beste manier om corona buiten
school te houden is als we de afspraken goed naleven: bij (milde) klachten blijft
een leerling thuis en is het advies om een coronatest te ondergaan; geregeld handen wassen/desinfecteren en 1,5 meter afstand houden naar de medewerkers
van school. Sinds 5 oktober is het dragen van een mondkapje daar bij gekomen.
Op Veenoord moeten leerlingen een mondkapje dragen in de in de gangen, tijdens leswisselingen en in de Hangout (aula). Tijdens lessen en buiten op het plein
is het dragen van een mondkapje niet verplicht. In de Hangout mag een leerling
natuurlijk wel eten en drinken. We verwachten dan wel dat een leerling zit. We
hebben de afgelopen week gezien dat veel leerlingen zich onvoldoende houden
aan de mondkapjesafspraken. Het verzoek aan ouder(s)/verzorger(s) is of u met
uw zoon of dochter wil spreken over het belang van het dragen van een mondkapje. Wij hebben uw steun ook bij dit thema hard nodig.
Verkort rooster voor klas 1 t/m 3 Door de coronamaatregelen zijn er geregeld
docenten thuis in quarantaine waardoor het lastig is om alle lessen te kunnen
geven. Het gevolg is uitval van uren en daardoor ook meer onrust op school. De
druk op docenten die lessen moeten opvangen wordt steeds groter. Na de herfstvakantie zal ook het griepseizoen op gang komen met als gevolg dat meer docenten niet op school zullen zijn. Ook zien we dat in pauzes eigenlijk te veel leerlingen in de Hangout (aula) verblijven. Met de komst van de winter willen leerlingen natuurlijk liever binnen zitten. Veenoord heeft in overleg met de medezeggenschapsraad het ingrijpende besluit genomen om vanaf maandag 2 november
te starten met een verkort rooster. Dit betekent dat elke klas één dag in de week
vanuit thuis bezig zal zijn met schoolwerk.

19-23/10 Herfstvakantie
26/10 Studiedag (leerlingen zijn vrij)
25/11 Kick-Off lesmiddag groep 7/8
07/12 Start Periode 2 en 5
14/12 1e PITCH voortgangsgesprekken)(
19/12 Kerstvakantie

Docenten zullen ervoor zorgen dat leerlingen op deze dag voorzien zijn van schoolwerk (digitaal en via boeken) Met behulp van de Veenoordplanners kunnen leerlingen thuis zelfstandig aan de slag. Via TEAMS zal er altijd de mogelijkheid bestaan
om vragen te stellen. Deze noodmaatregel maakt het mogelijk om de lessen van de
klassen die op school zijn, volledig door te laten gaan met alle beschikbare docenten.
Klas 4 wordt uitgezonderd van deze maatregel omdat zij op gaan voor het examen.
Mocht in de loop van de weken blijken dat deze noodmaatregel niet meer nodig is
dan zullen we weer over gaan tot het 5-daagse lesrooster voor alle leerlingen. We
hopen op uw begrip.
Op de maandag zijn alle Veenoorddocenten op school en is het makkelijker om lessen
te laten waarnemen voor docenten die door ziekte of quarantaine thuis moeten blijven. Op de andere dagen van de week zullen klassen beurtelings thuis aan het werk
zijn. Op dit moment wordt nog gesleuteld aan het rooster voor na de vakantie. Uiterlijk woensdag 28 oktober ontvangt u een bericht met de verdeling van de lesvrije dagen over de verschillende klassen.
Om de druk op de binnenruimte verder te beperken worden leerlingen uitgenodigd
om vooral buiten te pauzeren. Leerlingen uit klas 1 die toch binnen willen pauzeren
kunnen dat doen in een daarvoor aangewezen lokaal.
Device (laptop, tablet belangrijk) Voorwaarde om deel te kunnen nemen aan online
-onderwijs is de beschikbaarheid van een device (computer, laptop, tablet) en een
goede internetverbinding. Door beperkte financiële middelen is dat niet voor alle
leerlingen zomaar beschikbaar. Binnen Rotterdam zijn er regelingen en organisaties
die ouders en verzorgers hierbij kunnen helpen.
U kunt hier de volgende sites raadplegen:
www.meedoeninrotterdam.nl
www.jeugdtegoed.nl
www.jeugdeducatiefonds.nl
www.jeugdfondssportencultuur.nl
De schoolouder-contactpersonen van Veenoord, mevr. Mahsan (omahsan@lmcvo.nl) tel. 06-36497074 en mevr. Vrutaal (rvrutaal@lmc-vo.nl) kunnen u hierbij helpen. U kunt contact met ze opnemen.
Onderwijs-op-afstand Een flinke groep leerlingen heeft in de afgelopen weken een
of meerdere dagen thuis in quarantaine gezeten. Na de herfst willen we deze groep
leerlingen m.b.v. Microsoft TEAMS beter bij de lessen gaan betrekken. Leerlingen
hebben in magister hun persoonlijke rooster staan. Bij elk lesuur zal onder de knop
huiswerk een link staan naar TEAMS waarmee de leerling direct in contact komt te
staan met de vakdocent en de les. We verwachten van leerlingen die thuis zitten dat
ze hun lesrooster op afstand volgen. Is een leerling niet online aanwezig dan zal hij of
zij absent gemeld worden. Net als bij absentie op school zal u gebeld worden als uw
kind niet online is. Waar mogelijk zullen lessen gestreamd worden. Voor docenten is
deze manier van werken nieuw en behoorlijk wennen. Het zal na de herfstvakantie
ook niet gelijk helemaal goed werken. We denken wel dat we met deze aanpassingen
leerlingen beter in het schoolritme kunnen houden. Ook staan ze direct in contact
met de vakdocent. Het spreekt voor zich dat lessen sport & bewegen of dans niet online gevolgd kunnen worden.
TEAMS = camera en geluid aan Tijdens de lock-down in het voorjaar hebben de
meeste leerlingen zich aangewend om bij onlinelessen via TEAMS de camera en geluid uit te zetten. Voor docenten was het daarom bijzonder lastig om goede lessen te
verzorgen. In overleg met de medezeggenschapsraad is afgesproken dat leerlingen bij
onlinelessen camera en geluid aan hebben staan tenzij de docent aangeeft dat het
niet nodig is. Online en offline gelden dezelfde schoolregels. Er mogen geen beeld en geluidsopnamen gemaakt en verspreid worden.

