De Paarse Noot
Corona editie 13

29 mei 2020

Corona beheerst het nieuws en onze gedachten. Waar we kunnen zorgen we voor
duidelijkheid met betrekking tot school. Om jullie in deze bijzondere tijden goed op de hoogte
te houden van alles wat er speelt komt er wekelijks op vrijdag een extra algemene Paarse
Noot uit. In editie 13 vooral hoe we vanaf dinsdag gaan werken. Daarom is de vorm ook wat
aangepast.
Dagindeling als je op school bent:
08.30 uur
Ontvangst op school als je een live coachgesprek hebt
09.15 uur
Start Basegroup (live) (dit is met je lesgroep!)
09.30 uur
Start (online) lessen met pauze volgens je rooster in de Learning Portal(zelfde
als nu). Tijdens een workshop werk je aan je doelen
12.30 uur
Lunchpauze en gezellig moment met de coach en je klas
13.00 uur
Einde schooldag op school, je kunt thuis aan je doelen werken
In het lokaal is altijd toezicht op het naleven van de RIVM regels.
Lessen kunnen zowel live als online plaatsvinden.
We zijn bezig met het organiseren van een livestream voor leerlingen die thuis moeten
blijven. Dan hebben we het over:
- leerlingen die in de risicogroep vallen
- leerlingen die koorts hebben en/of hoesten en verkouden zijn
- leerlingen van wie een gezinslid ziek is met bovenstaande klachten
Wat moet je meenemen; je logboek, device, een koptelefoon of oortjes. Ook neem je een
tussendoortje, drinken en lunch mee. Je blijft tijdens de pauzes in je lesruimte, de keuken
blijft gesloten, evenals de koffieautomaat voor leerlingen.
Regels en afspraken zijn bijgevoegd als PDF. Het is fijn als ouders dit samen met de
leerlingen voor hun eerste schooldag doornemen.
Er komt een filmpje, om te laten zien hoe de routes zijn. Die mailen we a.s. maandag naar
jullie, samen met de leerdoelen voor de komende drie weken.
Leerlingen die verwacht worden in suite 4 komen binnen via de deur dichtbij lokaal 16 en
verlaten het gebouw via de zijdeur bij de garderobe. Zij gebruiken de toiletten in de oudbouw
en plaatsen hun fiets bij de fietsenstalling naast de parkeerplaats.
Leerlingen die verwacht worden in lokaal 4 en 5 komen binnen via de hoofdingang en
verlaten het gebouw via de nooduitgang bij lokaal 3. Zij gebruiken de toiletten beneden en
plaatsen hun fiets in de fietsenstalling achter de nieuwbouw.
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Leerlingen die op dit moment ook al elke dag op school werken, blijven dit doen en zitten op
suite 2, lokaal 6 en 7) en komen binnen via de hoofdingang. De fietsen mogen achter de
nieuwbouw worden geplaatst, we houden rechts (aan) op de brede trap en verlaten het
gebouw ook weer via de hoofdingang en gebruiken de toiletten boven.
Het groepje voor lokaal 18 maakt gebruik van de toiletten in lokaal 17. Lokaal 18 heeft één
ingang, daar wordt door de docent/toezichthouder op gelet. Zij plaatsen hun fiets bij lokaal
16/17.
We houden 1,5m afstand.
Je neemt jas en tas mee naar je plek.
Je maakt je werkplek schoon als je binnenkomt en voor je weggaat.
Je wast je handen bij binnenkomst, als je naar het toilet bent geweest en voor je gaat eten.
Als de lesdag op school is afgelopen ga je direct naar huis.
Wie komt wanneer?
Datum

Dinsdag 2 juni
Woensdag 3 juni
Donderdag 4 juni
Vrijdag 5 juni
Maandag 8 juni
Dinsdag 9 juni
Woensdag 10 juni
Donderdag 11 juni
Vrijdag 12 juni
Maandag 15 juni
Dinsdag 16 juni
Woensdag 17 juni
Donderdag 18 juni

Lokaal 18 (fiets op
het plein bij lokaal
16)
Lesgroep C

Lesgroep C

Lesgroep C

Suite 4 (fiets aan de
kant van de
oudbouw)
Lesgroep B
Lesgroep D
Lesgroep G
Lesgroep H
Lesgroep J
Lesgroep B
Lesgroep D
Lesgroep G
Lesgroep H
Lesgroep J
Lesgroep B
Lesgroep D
Lesgroep G

Lokaal 4/5 (fiets
achter de
nieuwbouw)
Lesgroep A
Lesgroep E
Lesgroep F
Lesgroep I
Lesgroep K
Lesgroep A
Lesgroep E
Lesgroep F
Lesgroep I
Lesgroep K
Lesgroep A
Lesgroep E
Lesgroep F

Daarna:
Laatste online lesdag 19 juni.
Afronden doelen van 22 t/m 26 juni (in overleg met coach op school).
Sportdag 25 juni (info volgt, sponsorloop voor de voedselbank Gieten).
Afsluiting schooljaar 26 juni (VMBO Kader en Basis leerjaar 2) en 30 juni ( HAVO/VWO
leerjaar 3).
Algemene afsluiting: nog niet bekend.
Afmelden:
Leerlingen die met een geldige reden niet naar school komen, moeten zoals gebruikelijk
worden afgemeld via afwezigheid@dr.nassaucollege.nl. Zij kunnen de lessen dan thuis
online volgen.
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