Baden Powellweg 1- 3401 RR IJsselstein
Telefoon 030 –6886699

IJsselstein, 15 januari 2021,

Beste ouders en verzorgers,

We zijn bijna twee weken bezig met een combinatie van praktijklessen op school en werken
vanuit huis. We zijn enorm trots op de ontwikkeling die onze leerlingen hebben
doorgemaakt. Ze doen erg goed mee in de lessen in Teams en ze zijn steeds handiger met
alle online programma’s. En we zijn blij om ze met enige regelmaat op school te zien!
Het kabinet heeft deze week besloten dat de huidige lockdown verlengd wordt met drie
weken. Nieuw is dat leerlingen op school ook anderhalve meter afstand moeten houden. Dat
betekent voor de praktijkvakken die we nu op school geven dat we de groepsgrootte gaan
aanpassen. We passen het huidige lockdown rooster aan. We maken de groepen wat
kleiner zodat we de anderhalve meter afstand beter kunnen bewaken en we voegen enkele
extra praktijklessen toe. Het nieuwe rooster gaat maandag 18 januari van start.
Wij geven ook nogmaals aan dat wij noodopvang organiseren voor leerlingen in een
kwetsbare positie die thuis niet in staat zijn om online onderwijs te volgen of voor leerlingen
waarvan (beide) ouders in een vitaal beroep werken. Voor een aantal leerlingen uit leerjaar 1
en 2 wordt dit georganiseerd op school. Voor leerlingen in leerjaar 3, 4 en 5 geven docenten
de nodige extra begeleiding aan wie dat nodig hebben.
Onderstaand vindt u een overzicht wanneer de praktijkvakken op school worden gegeven.
Als u geen bericht van ons ontvangt blijft dit rooster geldig tot 8 februari. Dinsdag 19 januari
zijn er IOP gesprekken dan is het rooster niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,
Dineke van der Hulst
Directeur De Baanbreker

Als ouders inloggen in Magister kunnen zij het rooster zien. Indien er wijzigingen zijn in het rooster
wat in Magister staat, ontvangt u hierover bericht via de mail. Wij doen ons best om het rooster in
Magister zoveel mogelijk aan te passen. Helaas zal dit niet altijd mogelijk zijn vanwege de
verschillende groepssamenstellingen. Indien u geen bericht van school ontvangt via de mail, vallen er
geen lessen uit.
Indien er in de praktijkles te veel leerlingen zijn zodat de 1,5 meter regel niet gehanteerd kan
worden, wordt er het een extra praktijkvak gegeven.
Een extra praktijkvak kan ook gym zijn. Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon / dochter altijd
gymkleding meeneemt.

Onderstaand een overzicht per leerjaar welke praktijklessen op school worden gegeven en de
leerlingen dus op school worden verwacht.

Leerlingen van leerjaar 1
Maandag: leerlingen hebben blok 1 en 2 praktijkles op school. Aanvang 8.40 uur, vanaf 11.35 uur zijn
de leerlingen vrij. De online theorielessen vervallen.
Dinsdag, woensdag en donderdag: online praktijk en theorielessen volgens het rooster.
De vrije tijd lessen, dinsdag blok 4, vervallen.
Vrijdag: leerlingen hebben blok 1 en 2 praktijkles op school. Aanvang 8.40 uur, vanaf 11.35 uur zijn
de leerlingen vrij. De online theorielessen vervallen.
Leerlingen van leerjaar 2
Maandag: blok 3 en 4 hebben de leerlingen praktijk op school. Aanvang 11.30 uur tot 14.40 uur. Voor
de praktijklessen hebben de leerlingen geen online theorielessen.
Dinsdag: de leerlingen hebben blok 1 en 2 online theorieles. Aanvang 8.40 uur. Vanaf 11.35 uur zijn
de leerlingen vrij.
Woensdag: de leerlingen hebben online praktijk en theorielessen volgens het rooster.
Donderdag: de leerlingen hebben blok 1 en 2 praktijkles op school. Aanvang 8.40 uur, vanaf 11.35
uur zijn de leerlingen vrij. De online theorielessen vervallen.

Vrijdag: de leerlingen hebben online theorie en praktijkles.

Leerlingen van leerjaar 3
Maandag: de leerlingen hebben online praktijk en theorielessen volgens het rooster.
Dinsdag: leerlingen hebben blok 1 en 2 praktijkles op school. Aanvang 8.40 uur, vanaf 11.35 uur zijn
de leerlingen vrij. De online theorielessen vervallen.
Woensdag: de leerlingen hebben online praktijk en theorielessen volgens het rooster.
Donderdag; de leerlingen hebben online praktijk en theorielessen vanaf het 2e uur (aanvang 10.15
uur) volgens het rooster.
Vrijdag hebben de leerlingen praktijk in de vorm van Arbeidstraining zoals gebruikelijk.

Leerlingen van leerjaar 4
De leerlingen hebben op de dagen dat ze ‘normaal’ op school komen online les.
(4A maandag en dinsdag, 4B donderdag). De branchecursussen wordt woensdag op school of op de
gebruikelijke externe locatie gegeven.

Leerlingen van leerjaar 5
De leerlingen die de entree opleiding volgen hebben op maandag en dinsdag les op school.
Op woensdag worden de praktijklessen voor de entreeopleiding op school gegeven volgens de
gebruikelijke tijden.

