Alkmaar, 14 augustus 2020

Betreft: Start schooljaar 2020-2021
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Terwijl we nog midden in een hittegolf zitten, komt het begin van het nieuwe schooljaar echt in
zicht. Ik hoop dat jullie ondanks Corona, een fijne vakantie hebben gehad en dat de leerlingen weer
zin hebben om aan de slag te gaan. Zoals jullie weten, gaan de middelbare scholen vanaf maandag
'gewoon' open.
Graag informeer ik jullie over een paar zaken.
Het ventilatiesysteem is op alle SOVON-scholen door een extern bureau beoordeeld en de ventilatie
in onze school voldoet keurig aan de eisen van het RIVM.
De kantine blijft tot nader order gesloten. Dat betekent dat de leerlingen zelf eten en drinken mee
moeten nemen voor de hele schooldag. In de pauzes gaan de leerlingen bij droog weer allemaal naar
buiten en blijven op het schoolplein. Ze kunnen dus niet naar een supermarkt om even iets te halen.
De geplande ouderavonden in september komen te vervallen. U en de leerlingen krijgen alle
informatie binnenkort in digitale of papieren vorm.
Het protocol dat we voor de vakantie hebben verspreid, is op basis van de laatste richtlijnen van het
RIVM voor een aantal onderdelen aangepast. De meeste regels en afspraken zijn nog hetzelfde als
voor de grote vakantie. Het grootste verschil is dat de leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand
hoeven te houden. Er moet wel 1,5 meter afstand zijn tussen de leerlingen en het personeel. Het
personeel moet onderling ook nog steeds 1,5 meter afstand houden. Jullie ontvangen het nieuwe
protocol zo spoedig mogelijk via de mail en het zal op de website worden gepubliceerd.
We maken een volledig rooster voor alle leerlingen, maar gezien Corona kan het gebeuren dat we
tijdelijk niet alle lessen aan kunnen bieden. Personeelsleden met gezondheidsklachten moeten
immers, net als leerlingen, thuisblijven tot de klachten over zijn. Ik reken op uw begrip hiervoor.
De website is vernieuwd en ik hoop dat jullie er allemaal regelmatig op zullen kijken. Zo zijn jullie op
de hoogte van het allerlaatste nieuws over onze school.
Het programma van de eerste schoolweek vindt u in de bijlage. Op dinsdag wordt het rooster door
de mentor met de leerlingen besproken en op papier uitgedeeld. Vanaf woensdag kunt u het rooster
in Magister bekijken. Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen binnenkort een brief met de
inlogcodes en de instructies voor het gebruik van Magister. Ouders van leerlingen die vorig jaar al op
De Viaan zaten, hebben deze codes en informatie het afgelopen schooljaar reeds ontvangen.
Leerlingen vanaf leerjaar 3 mogen nu al op (groeps)stage. 18 Augustus inventariseert de mentor
welke leerlingen nog geen stageplek hebben. Zij komen voorlopig op de stagedagen naar school en
volgen een programma om met hulp zo snel mogelijk een passende stageplek te vinden.

We verheugen ons erop om onze leerlingen dinsdag allemaal weer te ontmoeten.
Hartelijke groet,
Mede namens alle collega's,
Maud Croes
Directeur van Focus en De Viaan

Bijlage:
- programma eerste lesweek

