Den Haag, 2 maart 2021
Betreft: onderwijs vanaf maart 2021 op het Montaigne Lyceum

Beste leerlingen en ouders,
Vanaf maandag 8 maart komen we opnieuw in een andere situatie terecht. Zoals jullie weten, heeft
het kabinet besloten dat de middelbare scholen weer opengaan en dat alle leerlingen tenminste 1 dag
per week fysiek op school mogen komen. We zijn daar blij mee en hopen dat het een begin is van
terugkeer naar een open school zonder restricties.
We krijgen net als vorig schooljaar weer te maken met een hybride onderwijssituatie. Samen met de
MR en de roostermaker hebben we als schoolleiding geprobeerd een vorm te kiezen die haalbaar is en
waarin we de lessen die we tijdens de vorige hybride periode hebben geleerd zo goed mogelijk
hebben meegenomen.
We hebben er voor gekozen om de leerlingen in de examenklassen nog steeds alle dagen naar school
te laten komen. Niet-examenleerlingen komen vanaf aanstaande maandag 1 dag per week fysiek
naar school. Om dit soepel te laten verlopen wordt het rooster momenteel licht aangepast. Het
nieuwe rooster wordt in de loop van deze week voor de komende weken ingelezen in Magister. Er
wordt aansluitend voor de leerlingen in hun agenda in Magister gezet welke dag ze op school worden
verwacht. Ook bieden we nog steeds opvang aan kwetsbare leerlingen.
Alle RIVM-regels blijven gelden: mondkapjes zijn verplicht wanneer mensen bewegen en mogen af
wanneer ze gaan zitten, handen zo vaak mogelijk wassen, hoesten en niezen in de ellenboog, bij
klachten laten testen.
Hybride onderwijs is een suboptimale onderwijssituatie. Hoe graag we het ook ideaal willen
organiseren, alle gekozen oplossingen hebben nadelen en geen enkele oplossing kan helemaal
volgens de regels worden uitgevoerd.
We realiseren ons, dat er heel veel gevraagd wordt van jullie flexibiliteit. Het afgelopen jaar gaat ons
niet in de koude kleren zitten en de komende maanden zullen niet eenvoudig zijn. Laten we elkaar
daarom helpen en stimuleren om de moed erin te houden.
Met vriendelijke groet,
de schoolleiding
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene uitgangspunten
•

•

Alle examenleerlingen komen alle dagen op school om de voorbereiding op het examen
ongestoord door te laten gaan. Het gaat om de laatste acht weken van hun schoolloopbaan.
In principe bewegen de hv-examenkandidaten zich op de bovenste verdiepingen. De
examenleerlingen vmbo verblijven op de begane grond.
Alle leerlingen van de onderbouw en voorexamenklassen zijn tenminste 1 dag op school
aanwezig. Iedere week is er een andere terugkomdag voor de leerlingen. Voor de leerlingen
komt voor de betreffende dag in Magister te staan dat de lessen op school zijn.

•

•
•

•
•

•
•

•
•

We kiezen voor hele dagen op school. Het streven is om op die dag maximaal 6 theorie-uren
op het rooster van de onderbouwleerlingen te zetten, de roostermaker doet daar zijn
uiterste best voor. De praktijklessen (BEVO en TO) worden in de domeinen gegeven. De LOlessen zijn buiten op de velden. Onder deze condities accepteren we dat er dagen van acht
uren kunnen zijn (waarvan dus maximaal 6 theorie-uren). Alle bovenbouwklassen met een
vakkenpakket gaan van domein naar domein, in wisselende samenstelling. Zij verplaatsen
zich dus (op dezelfde etage) op een dag meerdere malen.
Per dag hebben we ruimte voor alle examenklassen en maximaal 8 andere klassen in het
schoolgebouw. Er zijn per dag tussen de 400 en 450 leerlingen op school.
We werken weer met verschillende ingangen. Noodingang glazen trappenhuis wordt
gebruikt als toegang tot de 2e en 3e etage. De ingang in de aula bij de catering is bestemd
voor leerlingen die naar de 1e etage gaan en de hoofdingang is de ingang voor lessen op de
begane grond.
De SE-week (29 maart t/m 2 april) is een uitzondering, tijdens deze dagen zijn alle lessen
weer online en worden de PTA-toetsen op school afgenomen.
Alle domeinen zijn zo ingericht dat er zowel domeinlessen als instructielessen gegeven
kunnen worden, of een combinatie daarvan. De docent bepaalt dat.
Tijdens de pauze. Leerlingen die dat willen mogen naar buiten, we stimuleren ze daarin.
Buiten is ook toezicht.
Alle LO-lessen gaan door op locatie, bij voorkeur buiten en anders op anderhalve meter
afstand in de gymzaal. Als leerlingen op school zijn, gaan ze gewoon naar de les.
Als leerlingen thuis online lessen volgen, komen ze voor hun gymles naar de sportvelden. De
eerste twintig minuten van het lesblok wordt gebruikt als reistijd, dan volgt de LO-les die 1
lesuur (45 minuten) duurt en daarna is er opnieuw 20 minuten tijd voor het terugfietsen.
Bewegen is belangrijk voor kinderen en dit geeft een extra moment in de week dat de
leerlingen in beweging komen. We gaan deze laatste vorm eerst uitproberen als experiment,
mocht het lastig worden dan kunnen we dit onderdeel nog aanpassen of terugdraaien.
De praktijklessen voor 3kader gaan gewoon door, met de anderhalve meterregel.
Plattegronden: onderbouwleerlingen moeten in de domeinen op hun eigen plek blijven
zitten. Daarom vragen we aan de mentoren om voor hun klas een plattegrond te maken en
in te leveren bij de afdelingsleider. De leerlingen moeten namelijk zoveel mogelijk dezelfde
groep om zich heen hebben, zodat de eventuele besmetting traceerbaar is voor de GGD.

Protocol opening school maart 2021
•

We hanteren het normale rooster.

•

Alle lessen worden centraal opgestart. De docent bepaalt of het een domeinuur of een
instructieuur is, waarbij we uitgaan van de gewone verdeling zoals je die gewend bent.

•

Online lesuren zijn volwaardige digitale lessen.

•

De koppeling naar Teams wordt door de docent als huiswerk in de agenda van de leerlingen
in magister aangemaakt. Via die agenda kom je ook direct naar Teams. Daar hoeft de les dus
niet meer aangemaakt te worden. Als er een lesuurwijziging is, verhuist de link gewoon mee.

•

De opdracht van een week is de opdracht die al in de studiewijzer staat, deze hoeft dus in
principe niet extra gecommuniceerd te worden. Er worden geen extra opdrachten gegeven.

•

Mentoren hebben minimaal 1x per 2 weken persoonlijk contact met alle leerlingen. Dit kan
via Teams individueel of in kleine groepjes tijdens het mentor- of coachuur (of via de
telefoon).

•

Ouderavonden en oudergesprekken vinden online plaats, net als tijdens de lockdown.

•

Bij online lessen gaat de camera verplicht aan.

•

PTA-toetsen worden op school georganiseerd.

•

Als er toetsen worden gegeven in de onderbouw, gaat dat online of tijdens een dag in het
gebouw. Bij online toetsen wordt de camera aangezet.

•

Leerlingen die afwezig zijn in een les worden AA gezet in magister (tenzij er al een melding in
magister staat).

