
Alkmaar, 21 augustus 2020 

 

Betreft: Terugkoppeling eerste lesweek 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De eerste lesweek zit erop! Compliment voor de leerlingen, het is goed gegaan.  

We kunnen merken dat zij (meestal) weer zin hebben om te beginnen en goed hun best 

doen om zich aan alle regels te houden. Ook het team staat voor hen klaar en zet zich in 

om het leven op school zo gewoon mogelijk te laten verlopen. 

 

U heeft het Corona-protocol inmiddels ontvangen. Het zeer dringende advies om geen 

ouders op school te ontvangen, blijft van kracht. Dat betekent helaas dat we zoveel 

mogelijk digitaal contact houden. Mocht u echt een medewerker op school willen 

spreken, dan moet u telefonisch een afspraak maken en zijn wij verplicht u een aantal 

vragen over uw gezondheid te stellen. 

 

Zoals ik u eerder heb gemeld, kan het gebeuren dat er lesuitval is, omdat personeel met 

gezondheidsklachten thuis moet blijven. We voelen ons allemaal erg verantwoordelijk 

voor de leerlingen en waren daardoor vaak geneigd om met milde klachten door te 

werken. Wij mogen dat nu echt niet doen. We hebben een vaste invalkracht, maar hij 

kan uiteraard niet alles opvangen. Om ervoor te zorgen dat het personeel niet overbelast 

raakt door veel extra invaluren zullen wij niet alle lessen laten vervangen. Alleen als het 

niet anders kan, bijvoorbeeld als een klas tussenuren zou hebben omdat een docent 

afwezig is, vervangen wij de lessen. Uren aan het begin en einde van de dag worden bij 

ziekte van een collega in principe uitgeroosterd. 

 

Tot slot wil ik u laten weten dat we met ingang van dit schooljaar werken met een nieuw 

roosterprogramma (Zermelo) en dat het rooster hierdoor wat minder soepel tot stand 

komt dan we gewend waren. Ook hebben we een extra eerste klas en een extra 

praktijkgroep Zorg & Welzijn in de bovenbouw waardoor het soms passen en meten is. 

We hebben besloten om de komende veertien dagen op basis van het huidige rooster te 

draaien en ondertussen de knelpunten op te lossen. Het rooster is voorlopig op papier 

uitgedeeld aan de leerlingen, maar binnenkort zal het via het programma Magister te 

raadplegen zijn. Ook hier ontvangt u de komende weken nog informatie over. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Maud Croes 

Directeur Focus en De Viaan 


