Corona-procedure IJsselcollege
Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
In dit document is de corona-procedure van het IJsselcollege uitgewerkt. Hierin treft u informatie
over hoe wij de komende weken het onderwijs organiseren en hoe wij hierover met u
communiceren. Dit document is opgesteld met de informatie van nu. Op basis van onze ervaringen
en ontwikkeling van inzichten zullen we de procedure regelmatig aanpassen. Deze aanpassingen
worden weergegeven met een afwijkende tekstkleur (groen = voorlaatste aanpassing, rood is de
laatste aanpassing).

Hoe communiceren we met de leerlingen?
•
•

We gebruiken Magisterberichten voor huiswerk en overige onderwijsinhoudelijke zaken.
Algemene informatie kunnen leerlingen vinden op de site: www.ijsselcollege.nl.

Hoe communiceren we met ouders?
•
•

Alle informatie m.b.t. onderwijs wordt naar u gecommuniceerd via de mail.
Algemene informatie kunt u vinden op de site: www.ijsselcollege.nl.

Hoe waarborgen we de voortgang van het onderwijs?
•

Ondanks dat de school dicht is i.v.m. de corona-maatregelen, gaat het onderwijsproces door.
We verwachten van de leerlingen een grotere mate van zelfstandigheid. Docenten en
mentoren zullen duidelijk aangeven aan leerlingen wat er van hen wordt verwacht t.a.v. les
volgen, huiswerk maken, toetsen, etc.

Wat kunt u van docenten verwachten?
Elke vakdocent zorgt voor een duidelijk lesprogramma.
•
•
•
•
•

•

Docenten zorgen dat deze week de studieplanners zijn aangepast n.a.v. de situatie.
Docenten geven via Magister gedetailleerd huiswerk op.
Leerlingen leveren elke week huiswerk in bij hun docent via de ELO van Magister.
Docenten geven binnen 2 dagen inhoudelijk terugkoppeling op het ingeleverde huiswerk.
Docenten hebben minimaal één keer per week inhoudelijk contact (per mail, chat,
telefonisch contact of via een live-sessie) met de leerlingen. In Magister wordt aangegeven
wanneer de contactmomenten plaatsvinden.
Er worden geen toetsen afgenomen voor becijfering i.v.m. fraudegevoeligheid. Mogelijk
nemen docenten wel voortgangstoetsen af, zodat leerlingen feedback krijgen over hun
voortgang en leerproces. Deze voortgangstoetsen tellen niet mee.

Wat kunt u van de mentor verwachten?
•

•

Uiterlijk deze week nemen de mentoren persoonlijk contact op met hun mentorleerlingen.
Het doel hiervan is om hen gerust te stellen, het welbevinden te bespreken, de leerlingen te
informeren over de maatregelen en procedure en om vragen te beantwoorden.
De mentor heeft vervolgens minimaal één keer per week contact met zijn/haar leerlingen.

•

De mentor heeft minimaal één keer per week per mail of via telefoon contact met de
vakdocenten.

Wat verwachten we van leerlingen?
•
•
•
•

Leerlingen volgen de studieplanners en maken het opgegeven huiswerk. Leerlingen die niet
het huiswerk hebben gemaakt krijgen een notitie ‘huiswerk vergeten’ in Magister.
Leerlingen maken actief gebruik van de contactmomenten (per mail, chat, telefoon of livesessie). Dit wordt aangeven in het rooster in Magister.
Leerlingen lezen dagelijks hun Magister-berichten.
Leerlingen zijn (per mail, chat, telefoon of live-sessie) bereikbaar op de afgesproken
momenten (zoals aangegeven in Magister) en hebben zich inhoudelijk voorbereid op de
contactmomenten (hebben huiswerk gemaakt en mogelijke vragen voorbereid).

Wat verwachten we van ouders?
•

•
•

Gezien we de leerlingen alleen op afstand onderwijs kunnen bieden, doen we
noodgedwongen een groot beroep hun zelfstandigheid. Wij vragen u om deze procedure
aandachtig met uw kind door te nemen en uw kind te begeleiden met het maken van
huiswerk.
Zodra u constateert dat uw kind tegen problemen aanloopt, meld dat dan alstublieft bij de
mentor.
Maak met uw kind een dagrooster zodat er een dagelijkse routine is. Maak bijvoorbeeld
afspraken over tijdstip van slapen, opstaan, eten, ontspanning en schoolwerk.

Wat gebeurt er met de (school)examens?
Algemeen:
•
•
•

•

Het Centraal Examen voortgezet onderwijs gaat dit schooljaar niet door. Leerlingen kunnen
op basis van de resultaten van hun schoolexamens hun diploma behalen.
De schoolexamens gaan wel door. We hebben de komende periode de tijd om leerlingen op
afstand voor te bereiden en de schoolexamens af te nemen. Omdat er geen centrale
examens volgen, hebben we hier extra tijd voor.
De consequenties van deze maatregel zijn nog onduidelijk. In de komende periode wordt
deze maatregel verder uitgewerkt, inclusief alle (praktische) consequenties. Zoals de
deadline voor het aanleveren van de schoolexamenresultaten en de daaropvolgende
diplomabeslissing, de invulling van de zak-slaagbeslissing en de mogelijkheid van herkansing.
Er wordt ook uitgezocht of er een beroepsmogelijkheid kan komen voor leerlingen die het
niet eens zijn met de beslissing van de school. Scholen en leerlingen worden over de
uitwerking van bovenstaande zo snel mogelijk geïnformeerd, maar uiterlijk op 6 april door
het ministerie van OC&W.
Voorwaarden waaronder wij de schoolexamens blijven afnemen:
o De schoolexamens kunnen doorgaan als wij de afstand van 1,5 meter tussen de
leerlingen en leraren in acht kunnen nemen.
o Bij het wachten voor het examen dient het samenscholingsadvies in acht genomen te
kunnen worden. Dit betekent dat wij moet zorgen dat niet alle leerlingen op het
schoolplein rondhangen voordat ze naar binnen kunnen en dat er duidelijke
bewegwijzering is zodat er geen opstopping in de hal optreedt.

o

•

•

Verder dient het aantal leerlingen per lokaal dusdanig beperkt te worden, dat er
steeds 1,5 meter afstand kan worden gehouden, ook ten opzichte van de
surveillerende docent.
Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit, dan kan de leerling later het schoolexamen
afronden. We hebben tot aan de start van de zomervakantie (3 juli) om de schoolexamens in
te plannen en af te nemen. Voor 3 juli moeten ook eventuele herkansingen uitgevoerd
kunnen worden.
Bovenstaande informatie is afkomstig van de site van de Rijksoverheid. Voor meer
informatie, kunt u kijken op: Rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

MAVO, HAVO, VWO:
•
•
•
•

•

De herkansingen van de schoolexamens voor de examenleerlingen zijn vooralsnog gepland
op 6,7,8, en 9 april. We onderzoeken of de data verplaatst moeten worden. Informatie
hierover volgt.
De procedure voor de herkansingsregeling is inmiddels per mail verstuurd.
Omdat het centraal examen niet door gaat, zullen de examentrainingen mogelijk vervallen.
Ook hierover volgt nadere informatie.
Tot 6 april kunnen mondelinge en praktische examens worden afgerond. De vakdocenten
zullen hierover afspraken maken met de leerlingen. Mondelinge en praktische examens
mogen op school plaatsvinden zolang we ons aan de voorschriften van het RIVM houden.
Mondelinge examens mogen ook online (bijvoorbeeld via Skype) worden afgenomen.
De schoolexamens voor de pré-examenklassen (3 mavo, 4 havo, 4 vwo en 5 vwo) gaan
voorlopig niet door. Informatie hierover volgt later.

VMBO BBL, KBL:
•
•
•
•

Afronding SE en herkansingen vinden plaats in de weken 19 t/m 22 (6 mei t/m 29 mei).
We gaan uit van halve groepen. Leerlingen mogen 10 minuten voor aanvang de school in en
verlaten direct de school als de toets klaar is;
De planning wordt via Magister bekend gemaakt;
Leerlingen maken met de vakdocent een afspraak voor een herkansing. Dit kan pas wanneer
voor dat vak alle pta-onderdelen zijn afgerond.

Wat zijn de gevolgen voor toetsen in de onderbouw?
•

•

Er worden geen toetsen afgenomen voor becijfering i.v.m. fraudegevoeligheid. Mogelijk
nemen docenten wel voortgangstoetsen af, zodat leerlingen feedback krijgen over hun
voortgang en leerproces. Deze voortgangstoetsen tellen niet mee in Magister.
Toetsen kunnen wel worden omgezet in werkstukken of andere opdrachten, zoals filmpjes.
Leerlingen kunnen hier wel een cijfer voor krijgen.

Blijft de school open?
•

•

Niet voor onderwijs. We maken alleen een uitzondering voor onze examenleerlingen. Op
uitnodiging van hun vakdocent mogen zij hun schoolexamens afronden, zoals mondelinge
examens of praktische opdrachten.
De school is wel open voor leerlingen die opvang nodig hebben. De mentor bespreekt dit
met de sectordirecteur. De sectordirecteur bepaalt de mogelijkheden, waarna de mentor de
leerling(en) informeert.

•
•

De school is elke dag van 10:00 – 12:00 uur telefonisch bereikbaar.
De school is elke dag in ieder geval van 10:00 – 14:00 uur open voor personeel.

Zoals we in de inleiding hebben aangekondigd, zal de situatie zich blijven ontwikkelen. Op basis van
onze ervaringen zullen we de procedure regelmatig aanpassen. Heeft u suggesties, geef dat
alstublieft aan ons door. Dit kan door te mailen naar informatie@ijsselcollege.nl.
Met deze procedure verwachten we dat we de voortgang en kwaliteit van ons onderwijs zoveel
mogelijk kunnen waarborgen. Samen met u zetten we ons maximaal in om uw kind goed onderwijs
te bieden in deze lastige tijden.

Mede namens het personeel van het IJsselcollege,

Met vriendelijke groet,
H. Beesems

