Aan ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van Produs

Datum:
Kenmerk:
Betreft:

4 juni 2021
Produs/ag/secr
opening school

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

in aansluiting op mijn brief van begin deze week, kan ik u nader informeren over roosters,
stages en andere onderwerpen die relevant zijn voor de volledige opening van de school per
7 juni.
Roosters
Leerjaren 1, 2, 4, 5 en 6: we volgen het reguliere rooster. Wel valt er helaas enkele gymles
uit. Net zoals andere jaren vervalt de opleidingsdag voor de leerlingen die examen hebben
gedaan. Uw zoon/dochter ontvangt het eigen rooster via de mentor.
Leerjaar 3: voor alle klassen in leerjaar 3, wordt met een aangepast rooster gewerkt. Uw
zoon/dochter ontvangt het eigen rooster via de mentor.
Stages
Individuele stages: de individuele externe stages zijn de hele corona-periode doorgegaan als
het bedrijf stagiaires toeliet. Dit blijft na 7 juni hetzelfde. Voor leerlingen die stagelopen in een
sector die nog gesloten is, of stage willen lopen bij een bedrijf dat nog geen stagiaires
toelaat, zoeken we een andere stage. Stagelopen in een andere sector is niet perfect, maar
wel waardevol, omdat ook daar aan arbeidsvaardigheden gewerkt wordt. Overigens is de
verwachting dat steeds meer leerlingen stage kunnen gaan lopen in de sector van hun
opleiding, omdat in Nederland steeds meer sectoren open gaan.
Groepsstages: de groepsstages van de derdejaars zijn in de coronaperiode doorgegaan.
Ook na 7 juni zullen we hier mee verder gaan. Het aantal uren groepsstage proberen we
omhoog te krijgen. Helaas kunnen we nog niet naar alle adressen toe waar we eerder wel
terecht konden. Dat betekent dat wij voor deze plekken alternatieven verzorgen. Net als
andere jaren, kan dat zowel binnen als buiten school zijn.
Gebouw en bereikbaarheid
Ingang: leerlingen hoeven op het schoolterrein onderling geen 1,5 meter afstand meer te
houden. Wel is deze afstand nodig tot de medewerkers. Om ruimte te bieden, maken
verschillende leerjaren gebruik maken van verschillende ingangen. Met A4-tjes wordt
maandag 7 juni duidelijk aangegeven welk leerjaar van welke in-/uitgang gebruik maakt. Uw
zoon/dochter krijgt via de mentor te horen van welke ingang hij/zij gebruik kan maken.
Kantine: met veel plezier kan ik melden dat met deze nieuwe versoepeling de kantine weer
open gaat.

Bereikbaarheid: de school is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 08.00 – 12.00 uur.
Per mail is de school de hele dag bereikbaar via info@produsarnhem.nl.
Zelftesten
De zelftesten worden in de klas uitgedeeld. Leerlingen krijgen twee testen per week mee
naar huis. In mijn vorige brief deed ik een beroep op u, om uw zoon/dochter te motiveren om
de zelftest twee keer in de week te doen. Om te helpen met motiveren zullen sommige
docenten de test klassikaal gaan afnemen. Mocht u niet willen dat uw zoon/dochter een
zelftest afneemt, geef dit dan door aan de mentor. De ouders die hierover al een bericht
hebben gestuurd naar school hoeven dit natuurlijk niet nogmaals te doen.
De huidige richtlijnen
Veranderingen kunnen verwarrend werken. Daarom zet ik hieronder alle coronarichtlijnen op
een rijtje die nu gelden voor de leerlingen op school:











Hou 1,5 meter afstand van de medewerkers op school.
Hou buiten het schoolterrein 1,5 meter afstand van elkaar.
Hou dus ook op de stageplek 1,5 meter afstand van elkaar en het personeel.
Draag een mondkapje op school als je staat of loopt.
Draag een mondkapje als je meerijd in de auto of bus naar je stageplek.
Was vaak je handen.
Hoest en nies in je elleboog.
Blijf thuis wanneer een huisgenoot koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
Blijf thuis wanneer je de afgelopen tien dagen in contact bent geweest met iemand
die positief is getest en nog klachten heeft en laat je testen bij de GGD.
Bij verkoudheidsklachten etc., blijf thuis en laat je testen bij de GGD.

Als we dit allemaal blijven doen is de kans groot dat we niet meer hoeven te sluiten voor de
zomer en hebben we nog een heel mooie laatste periode met elkaar!
Hartelijke groet,

Anja Geritz
algemeen directeur Praktijkscholen Quadraam

