Dinsdag 15 december

Beleid Helinium bij de nieuwe Lock down.
Geachte ouders,
Het nieuws over een nieuwe Lock down is natuurlijk al tot u gekomen. Een volgende uitdaging staat
ons te wachten. Er leven bij velen van u vragen. Voor zover mogelijk proberen we, met de kennis van
nu, hieronder antwoorden te geven.
Ons uitgangspunt is om zo snel en zoveel mogelijk onderwijs te verzorgen. Dus te starten op
woensdag 16 december en niet pas op 4 januari 2021. Gelukkig zijn daar de afgelopen maand al
enige voorbereidingen voor getroffen. Niet alles zal vanaf morgen al direct perfect gaan maar we
hebben er vertrouwen in dat veel wel zal slagen. We menen dat het onze plicht is om alles te doen
om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Die belofte spreken we uit naar onze leerlingen en
naar u als ouder of verzorger.
We volgen met ingang van morgen (woensdag 16 december) het huidige rooster en vervolgen dat
op 4 januari. Alle lessen voor examenklassen en praktijkvakken vmbo B/K worden fysiek op school
gegeven. Dat geldt ook voor de niet-theoretische vakken die een examentraject hebben uit te
voeren. Alle leerlingen uit examenklassen en de praktijkvakken van vmbo basis en kader worden
dus gewoon op school verwacht.
De overige lessen worden allemaal digitaal via Teams door docenten gegeven. LO-lessen en muziek
lessen worden niet aangeboden, ook niet in digitale vorm. Mogelijk wordt deze lijst met
uitzonderingen nog iets langer omdat Helinium nog meer vakken aanbiedt die digitaal lastig zijn aan
te bieden. We zijn hierover met de vaksecties in gesprek.
De leerlingen dienen via SOM in te loggen. Een bijlage bij deze brief kan daarbij behulpzaam zijn. En
de absenties zullen worden gecontroleerd. Dit kan alleen wanneer de camera aan staat en dat is
daarom ook verplicht. Er zijn geen redenen vanuit de AVG omdat niet te verplichten. Het wordt in
SOM genoteerd. We streven er naar nog dezelfde ochtend met het thuisfront contact op te nemen
indien een leerling niet inlogt. Indien leerlingen niet over een webcam of camera beschikken, kunnen
deze leerlingen dat bij hun mentoren melden zodat school hierbij kan helpen. Helinium heeft er een
aantal tijdelijk beschikbaar en kan ze uitlenen. Indien dit niet de eerste dag al is geregeld hebben we
daar natuurlijk best begrip voor.
De mentor heeft daarnaast vanaf maandag 4 januari minimaal 1x per week rechtstreeks contact met
al zijn leerlingen. Leerlingen die ondanks ons verzoek toch leermiddelen in hun kluisje hebben
achtergelaten dienen deze zo snel mogelijk op te halen.
Wat leerlingen van een digitale les mogen verwachten is voor de zomer binnen school en met ouders
al gecommuniceerd. We hanteren de uitgangspunten van Een Helinium les zoals dat ook voor de
andere lessen geldt . Er zal dus gedurende de gehele les (45 min.) directe communicatie en contact
tussen docenten en leerlingen zijn. Teamleiders zullen zeer regelmatig digitale flitsbezoeken
uitvoeren. Indien een docent deze richtlijnen niet nakomt vragen we u dit aan school te melden.
Op 4 januari zal er vooralsnog geen studiemiddag voor havo docenten zijn, zoals eerder
gecommuniceerd. We zullen u hierover tijdig informeren indien we dit op een ander moment
programmeren.

Het zorgteam inventariseert welke leerlingen we wel op school verwachten omdat deze meer steun
en begeleiding nodig hebben. De ambitie is om dit in de loop van woensdag 16 december duidelijk
te hebben en met betrokkenen te communiceren. Deze leerlingen volgen de lessen fysiek of online
volgens het normale rooster onder toezicht en begeleiding van het IOT en vakdocenten die
vrijgesteld worden van fysiek of online lessen. De ISK-leerlingen zullen onderwijs volgen net als na
de eerste Lock down periode tot aan de zomervakantie, door de eigen vaste begeleiders/docenten.
Onze leerlingen, u als ouder of verzorger staan voor een nieuwe uitdaging. Dat geldt voor Helinium
natuurlijk ook. Met uw steun kunnen we ondanks lastige omstandigheden toch veel bereiken. Wij
hebben er vertrouwen in.
Namens de schoolleiding,
Hans Freitag, rector a.i.

