
NIEUWSBRIEF OVCONTACT JULI 2020  |  1

NIEUWSBRIEF
OVCONTACT
JULI  2020

BESTE OUDERS

Wat was dit een bijzonder schooljaar. Ik dank u hartelijk voor het begrip en blijken van waardering. 
Premier Rutte heeft op woensdag 24 juni aangegeven dat de scholen na de zomervakantie weer 
helemaal open gaan. Daar zijn wij blij mee, want zo’n lege school vinden wij maar niets. Het was 
heerlijk om de school de afgelopen weken af en toe weer gevuld te zien en wij kijken ernaar uit alle 
leerlingen volgend schooljaar weer te verwelkomen. 

Of de school ook echt helemaal open kan, is 
natuurlijk afhankelijk van de ontwikkeling van 
het Coronavirus en de adviezen van het 
Outbreak Management Team en het RIVM.  
Er wordt ook wel een nieuwe golf in oktober 
voorspeld, dus wij weten het vooraf gewoon  
niet zeker. Ook op die situaties wil het OVC 
voorbereid zijn. 

Al voordat premier Rutte ging speechen, lagen 
vier scenario’s - van volledig afstandsonderwijs 
tot en met herstel - op het OVC klaar. U ziet 
deze scenario’s in een schema staan verderop in 
deze nieuwsbrief. Door deze voorbereiding zijn 
wij in staat om vrijwel direct om te schakelen 
van het ene naar het andere scenario. Zo weten 
ouders, leerlingen en medewerkers direct waar 
zij dan aan toe zijn. Wat premier Rutte afgelopen 
woensdag aankondigde is ons scenario 3. 

Wat u zal opvallen in de scenario’s is dat de 
lestijden gewijzigd zijn. Lessen duren afhankelijk 
van het scenario 30 of 40 minuten. De 30 
minuten komen alleen voor als er puur 
afstandsonderwijs is. Dan blijken langere lessen 
voor zowel leerlingen als docenten niet te doen. 
Maar ook in de andere scenario’s zijn de lessen 
korter, namelijk 40 minuten. Daarmee maken  
wij het mogelijk om een steunband in te richten. 
Hoe die band werkt, wordt toegelicht in dit 
OVContact. 

Vooralsnog gaan wij er vanuit dat leerlingen 
straks onderling geen afstand hoeven te houden, 
maar wel anderhalve meter naar de medewer-
kers. We komen daarmee uit op een situatie 
waarin leerlingen met wat aanpassingen weer 
gewoon lessen op school krijgen.

Rest mij u een mooie zomer te wensen met 
voldoende om naar uit te kijken komend 
schooljaar.

Mark Manders, rector

VOLGEND 
SCHOOLJAAR 

VOLGENS DE LANDELIJKE RICHTLIJNEN
ZIJN ER VIER SCENARIO’S

 
1  Alles op afstand
2  Iedereen op 1,5 meter afstand
3   Naar medewerkers dient 1,5 meter afstand gehouden te worden, 

leerlingen mogen wel bij elkaar
4   Herstel: er zijn geen richtlijnen meer om rekening mee te houden, 

maar leerlingen moeten soms nog wel achterstanden inlopen

In de periode van 2 juni tot einde schooljaar heeft het OVC gewerkt 
volgens scenario 2a. Leerlingen kregen gedurende een dagdeel fysieke 
lessen aangeboden en de rest op afstand. Het meer wenselijke scenario  
2b (fysiek aanbod van alle lessen aan een kwart van de leerlingen,  
de rest op afstand) was nog niet verantwoord. Maar volgend jaar 
 kunnen we uitgaan van scenario 3: leerlingen bij elkaar en 1,5 meter 
ten opzichte van medewerkers.

SCENARIO
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TIJDEN 40 MINUTEN ROOSTER

In scenario 3 duren de lessen 40 minuten. Hiernaast  
een overzicht van de lestijden. Zodra we overschakelen  
op lessen van 30 minuten, laten we u de nieuwe  
lestijden weten.

De steunlessen zullen plaatsvinden op maandag, woensdag, 
donderdag en vrijdag van 14:45 tot 15:45 uur. Zijn leerlingen 
eerder uit dan dat deze ‘steunband’ begint, dan bieden wij de 
mogelijkheid gebruik te maken van een huiswerk stilte-uur 
volgens het principe vol is vol. Wij hopen dat het lukt om de 
lessen tot maximaal het achtste uur te laten duren. Daarna is 
er gelegenheid om tot 17:25 uur op school in rust te werken 
onder begeleiding van de Huiswerkschool.

Klas 1 t/m 3 Klas 4 t/m 6

Uur 1 08:30 – 09:10 Uur 1 08:30 – 09:10

Uur 2 09:10 – 09:50 Uur 2 09:10 – 09:50

pauze 09:50 – 10:10 Uur 3 09:50 – 10:30

Uur 3 10:10 – 10:50 pauze 10:30 – 10:50

Uur 4 10:50 – 11:30 Uur 4 10:50 – 11:30

Uur 5 11:30 – 12:10 Uur 5 11:30 – 12:10

pauze 12:10-12:40 Uur 6 12:10 – 12:50

Uur 6 12:40 – 13:20 pauze 12:50 – 13:20

Uur 7 13:20 – 14:00 Uur 7 13:20 – 14:00

Uur 8 14:00 – 14:40 Uur 8 14:00 – 14:40

(Uur 9) (14:45 – 15:45) (Uur 9) (14:45 – 15:45)

(Uur 10) (15:45 – 16:35) (Uur 10) (15:45 – 16:35) 

(Uur 11) (16:35 – 17:25) (Uur 11) (16:35 – 17:25)

HOE GAAT HET PRECIES NA DE ZOMERVAKANTIE?
Sinds 24 juni weten we dat we kunnen uitgaan van scenario 3 waarin 
leerlingen gewoon bij elkaar in de klas mogen. Dat is fantastisch en  
we bereiden ons daar goed op voor. Tenzij het virus zich anders  
gaat ontwikkelen, kunt u komend schooljaar van ons het volgende 
verwachten.
 
Veiligheid en hygiëne
Ervaring op scholen leert dat leerlingen tot gewoontegedrag komen  
waarbij handen wassen en tafel schoonmaken vanzelf lijkt te gebeuren.  
Wij hebben hiervoor natuurlijk ook strikte regels. Er komen maatregelen 
om ervoor te zorgen dat voor medewerkers de anderhalve meter  
afstand wordt gerealiseerd. Zo zijn medewerkers verplicht om tijdens 
leswisseling en andere drukke momenten gebruik te maken van een  
‘face shield’ (gezichtsmasker). Er komen andere lestijden en een aangepast 
lokalenrooster. Omdat anderhalve meter afstand tot medewerkers 
gehouden moet worden, wijzigen we de klasindeling bij alle lessen. 
In de meeste lokalen zullen de tafels niet in een 2-2-2, maar in een 
2-3-2 opstelling staan en wordt de voorste rij weggehaald. Sommige 
docenten mogen waarschijnlijk geen les geven op school omdat zij tot 
de risicogroep behoren. Zij geven zoveel mogelijk les vanuit huis via 
het interactieve tv-scherm in het schoollokaal. Een andere collega 
surveilleert tijdens deze les.

Veilig naar school
Het OVC volgt de procedure van het RIVM als het gaat om de verplichting 
om lessen te volgen. 
Het RIVM schrijft over het risico voor kinderen tot 18 jaar het volgende: 
“Kinderen met onderliggende medische problematiek lijken geen groter 
risico te lopen op een ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen. 
Bij twijfel of je kind naar school, kinderopvang of BSO kan, is het verstandig 
te overleggen met de behandelend (kinder)arts en de schoolleiding. 
Als een gezinslid in de risicogroep valt en onder specialistische behandeling 
is, overleg dan met de arts en de schoolleiding of het kind naar school kan.” 
(Zie https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen).  In een 
enkel geval kan het zijn dat een ouder het niet eens is met de inschatting 
van school en besluit zijn/haar kind toch thuis te houden. In dat geval zien 
wij ons genoodzaakt om de leerplicht in te schakelen. In scenario3 kan 
iedereen gebruik maken van het openbaar vervoer mits men gebruik maakt 
van een mondkapje. Maar we vragen wel zo min mogelijk gebruik te maken 
van het openbaar vervoer, en zoveel mogelijk van de fiets. Dit is volgens de 
richtlijnen van het RIVM.

Inhalen van achterstanden via de steunband
Wij denken tot de kerstvakantie nodig te hebben om de achterstanden die 
dit jaar door het Coronavirus zijn opgelopen weer in te halen. Dat doen wij 

door het aanbieden van een steunband na de reguliere lessen op maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag. Het VIP- uur verdwijnt gedurende deze 
periode. Op dinsdag kunnen op dat moment ook reguliere lessen worden 
gegeven. Wij proberen ervoor te zorgen dat leerlingen tot maximaal 14.40 
uur gewone lessen hebben. Onze roostermakers zijn er nu druk mee bezig 
en of dat ook echt gaat lukken, valt pas na de vakantie te zeggen. Na 14.40 
uur kunnen leerlingen dan gebruik maken van de 60 minuten steunband.  
In deze steunband worden steunlessen, huiswerkuren en coachmomenten 
ingebouwd.

Leerlingen van wie de docentenvergadering heeft geconstateerd dat er 
achterstanden zijn voor de overgang, ontvangen een brief voor deelname 
aan de steunband. Nadat deze leerlingen zijn ingedeeld, kunnen ook andere 
leerlingen zich inschrijven. Meer informatie over de steunband ontvangt u 
na de zomervakantie.

Huiswerkbegeleiding
Vanaf het zevende tot en met het elfde lesuur zullen huiswerkuren worden 
aangeboden door de Huiswerkschool, een door ons ingehuurde organisatie. 
Voor leerlingen die moeten wachten op de steunband proberen wij dan de 
mogelijkheid te bieden om in stilte te kunnen werken op school. Ook zal de 
mogelijkheid bestaan om na de steunband nog huiswerk af te maken tot en 
met het elfde uur. Op andere scholen is gebleken dat hier veel gebruik van 
wordt gemaakt.

Digitaal onderwijs nog beter
Het schoolbestuur, de Almeerse Scholen Groep, gaat de capaciteit van de 
glasvezelverbinding verhogen waardoor digitaal onderwijs nog beter te 
realiseren valt. Want bij een mogelijke tweede coronagolf valt niet uit te 
sluiten dat we tijdelijk toch weer moeten overschakelen naar afstandsleren.

Ouderavonden
In scenario 3 kunnen wij geen grote groepen ouders tegelijkertijd ontvan-
gen. Dit betekent dat wij vooraf aangeven of wij een algemene informatie 
verzorgen via Microsoft Teams, of ouders in kleine groepen ontvangen. 

Opbrengsten
Het crisisteam op het OVC constateert dat de coronapandemie de school 
ook veel heeft gebracht. Onze kennis van afstandsleren is met sprongen 
gegroeid. Leerlingen worden meer uitgedaagd te reflecteren. De manier  
van begeleiden en toetsen heeft een grote impuls gekregen. De meer 
projectmatige aanpak van verbeterprocessen blijkt bijzonder effectief.  
Dat zijn zaken die wij meenemen naar de toekomst!
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SCENARIO  
GEVOLGEN

SCENARIO
OP AFSTAND

SCENARIO
1,5 METER ALLEN

SCENARIO
1,5 METER ALLEN

SCENARIO
III: 1,5M T.O.V. 
MEDEWERKERS

SCENARIO
HERSTEL

WAAR, HOE LANG 
REGULIERE LESSEN? 

30 minuten rooster 40 minuten: bewegings - 
onderwijs, mentorlessen 
/coaching, talentklassen

30 minuten rooster: 
alle overige vakken

40 minuten rooster:
een kwart van de 
leerlingen 

40 minuten rooster:
driekwart van de 
leerlingen

40 minuten rooster 40 minuten rooster

WAAR HOE  
LANG STEUN? *

60 minuten 
op ma-wo-do-vr

60 minuten
op ma-wo-do-vr

60 minuten
op ma-wo-do-vr

60 minuten
op ma-wo-do-vr

60 minuten
op ma-wo-do-vr

TOETSEN
       

  
 
  

VERGADERINGEN  
EN OVERLEGGEN  
MET OUDERS

    
individueel  
(kleine groep)/ klassikaal

LOOPROUTES X X X
GEBOUW

1,5m 1,5m    1,5m

2-3-2 opstelling
X

PAUZES Gelijk voor alle klassen Gelijk voor alle klassen Gelijk. In onderbouw: 
lokaalwissel docenten

Gescheiden pauze, 
extra toezicht

Gescheiden pauze

HYGIËNE X
VERVOER VAN EN 
NAAR SCHOOL X 8km

   
8km

   X    
Regulier OV

X    
Regulier OV

* Met steun wordt bedoeld dat leerlingen huiswerkuren en mentoraat krijgen en extra lessen om de achterstand in te halen.

1 2A 2B 3 4

 Op afstand

 Fysiek

 Beperkt gecontroleerde toetsing,  
bijvoorbeeld open boektoets  

 In gecontroleerde toets-opstelling  

 Resultaatverbeteringstoetsen

 Eenrichtingsverkeer, extra toezicht 

 Onderhoudswerkzaamheden

1,5m  1,5 m afstand houden

 Leerlingensets op 1,5 meter afstand en face shields 

 Met mondkapje

 Volgens richtlijnen heropening scholen 

8km  Tot 8 kilometer van school op eigen gelegenheid. 
Daarboven regeling zoals vastgesteld tussen  
ASG en Keolis  

X  Geen aanvullende maatregelen 
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Op 24 en 25 juni vonden de profielwerkstukdagen (PWS-dagen) van 
de leerlingen van 4havo en 5vwo plaats. De leerlingen werkten onder 
begeleiding verder aan hun profielwerkstuk. Dit werkstuk waarvoor 
80 uur staat, is een verplicht onderdeel in het Programma van Toetsing 
en Afsluiting (PTA) in de bovenbouw. Het samenwerken gebeurde 
meestal online, maar een aantal groepjes heeft op school gewerkt. 
Na de zomervakantie gaan de leerlingen verder met hun onderzoek.
 
OVC-leerlingen Noor Kruijer en Isabelle Rosier over hun profielwerkstuk:

‘Afgelopen periode zijn wij, Noor en Isabelle, begonnen aan ons PWS voor 
Nederlands. Het onderwerp waarover wij ons PWS aan het schrijven zijn, is het 
verschil tussen de communicatie van mensen en chimpansees. Wij zijn op dit 
onderwerp gekomen omdat wij eerst ons PWS voor biologie wilden doen, maar 
uiteindelijk ingedeeld zijn bij Nederlands. Als wij ons PWS voor biologie zouden 
doen, hadden wij graag wat over het gedrag van dieren willen doen. Toen wij 
het daar over hadden met onze PWS-begeleider, raadde zij ons het onderwerp 

over communicatie aan en wij vonden dat ook erg interessant. Ondanks dat 
wij biologie niet als PWS-vak kregen, vinden wij het zeker niet erg om Nederlands 
te doen. Dit komt doordat wij als PWS-begeleidster mevrouw Kruijshaar 
hebben waar wij al goed contact mee hadden, omdat zij onze mentor is.  
De informatie die wij verzamelen gaan wij bundelen tot een verslag.  
We hebben wel nagedacht over andere vormen, zoals een documentaire, 
maar hier hebben wij toch van afgezien. Wij hebben erg zin om aan de slag  
te gaan met ons PWS en wij hopen een mooi eindproduct te creëren!‘

En Romy Janssen en Laura Oudenhove over hun PWS: 

‘Ons onderzoek gaat over taalverandering in de afgelopen 100 jaar. Hierbij 
willen we internet en globalisering betrekken. Onze aanpak hierbij is alles 
verdelen en vervolgens samen door te nemen wat we hebben gevonden. We 
zitten erover na te denken om een documentaire te maken als presentatie-
vorm, maar we weten nog niet helemaal hoe we dat gaan doen.’

PWS-DAGEN 4HAVO EN 5VWO 
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Het OVC feliciteert 

alle geslaagden!

Wat een jaar hebben we achter de rug! School drie maanden dicht, 

online lessen, geen Centraal Examen. Dat had niemand kunnen 

voorspellen. Onze 5havo- en 6vwo- leerlingen hebben het hoofd 

behoorlijk koel moeten houden, want hoe gingen ze dan slagen dit 

jaar? En: zou er nog wel een diploma-uitreiking mogen plaatsvinden. 

En zo ja, op welke manier dan? Al snel was duidelijk dat het 

traditionele einde van het eindexamenjaar er heel anders uit zou 

zien met alle beperkingen die er golden in dit schooljaar. Toch 

weerhield dat de mentoren en docenten uit de bovenbouw er niet 

van om heel hard en met veel enthousiasme een feestelijke 

afsluiting te realiseren voor al onze geslaagde leerlingen. 

Want dat hebben ze verdiend. We wensen al onze geslaagde 

leerlingen heel veel succes in de volgende stappen die ze  

gaan zetten na het verlaten van het OVC-nest. 

We zijn ongelofelijk trots op hen.
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HEEL FIJNE 
VAKANTIE!


