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zich meer op hun gemak voelen. Maar de meesten
ervaren dat als een sociaal isolement. In het
VMBO is er grote behoefte aan elkaar echt ontmoeten.

1½ meterplicht en mondkapje
In het VO is de 1½ meterplicht lastig te handhaven. Zeker in de pauze. Leerlingen willen toch bij
elkaar zitten. De leerlingen zijn verplicht om buiten de lessen om hun mondkapje op te zetten.
Hier wordt serieus op gecontroleerd.
Keuken dicht
Wij hebben in het begin van de coronacrisis de
keuken dichtgehouden om zo min mogelijk bewegingen in de school te hebben. De leerlingen namen zelf hun boterhammen mee. Na de herfstvakantie is de keuken weer open gegaan.
Pauzes
De leerlingen gaan in de pauzes naar de kantine,
naar buiten of ze zitten in de gangen. De pauzes
verlopen normaal. In het begin hebben we delen
van de school afgesloten omdat we graag zagen
dat de leerlingen naar buiten gingen. Maar nu het
weer minder wordt en de temperatuur daalt kan
dat niet langer.
Uitval van docenten en leerlingen
We hebben te maken met docenten en leerlingen
die thuis in quarantaine zitten omdat een familielid corona heeft of omdat zij zelf getroffen zijn. De
docenten zijn uitgerust met een laptop en geven
als dat mogelijk is de lessen online. Een klein aantal leerlingen ervaart dat als een zegen omdat zij
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Stageplaatsen
Wij hebben bijna alle leerlingen van klas 4 aan
een stageplek kunnen helpen. Niet alleen wij maar
ook het bedrijfsleven was gemotiveerd om het
voor elkaar te krijgen. Wij hebben ook stagiaires
in de horeca, bakkerij en recreatie. Tja, en wat de
horeca betreft hield dat weken geleden op. Ook
het restaurant van onze school moest dicht. Dat
betekent dat wij voorlopig ook geen gasten van
buiten kunnen ontvangen. Wij zijn ons ervan bewust dat wij, gezien de huidige ontwikkeling van
de cijfers, tot aan de zomervakantie er last van
zullen hebben.
Activiteiten vervallen
Alle activiteiten die buiten de deur plaatsvinden,
zoals een werkbezoek, een excursies, zijn vervallen. Nieuwe leerlingen met hun ouders, die we altijd in school rondleiden, konden we niet ontvangen. In verband met de RIVM-richtlijnen konden
de jaarlijkse open dagen op de gebruikelijke manier niet doorgaan en hebben we noodgedwongen
de informatie over onze school digitaal moeten
geven.
Kerstviering
We hebben de laatste dag voor kerst geen grote
bijeenkomst voor de hele school, maar een kleine
kerstviering in de klas. De kerstgedachte laten we
op verschillende manier horen. Ook wordt er gegeten en gedronken met elkaar. Zo wordt het kalenderjaar anders maar toch mooi en sfeervol afgesloten.
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