
Vanaf woensdag 3 juni gaan de leerlingen van TalentStad Beroepscollege weer naar school! 
Op dinsdag 2 juni hebben de medewerkers van TalentStad een opstartdag, zodat we goed voorbereid 
kunnen starten op woensdag 3 juni. Deze studiedag stond oorspronkelijk gepland in de jaarlijn op 
maandag 8 juni, maar we hebben ervoor gekozen deze te verplaatsen. De leerlingen hebben daarom 
op dinsdag 2 juni een extra vrije dag in plaats van maandag 8 juni. 
 
De belangrijkste afspraken op een rijtje: 

- De klas van uw zoon/dochter is in twee groepen verdeeld (groep A en groep B) 
- We maken een combinatie tussen op school lesgeven en leerlingen online (delen van) lessen 

laten volgen. 
- Er komt een verkort lesrooster van 40 minuten 
- De leerlingen hebben zoveel mogelijk les volgens het oude lesrooster. Groep A volgt de 

lessen op school en groep B volgt de les online vanuit huis. Op welke dag je aanwezig bent op 
school wisselt. Leerlingen moeten dus heel goed in hun rooster (Magister) kijken om te 
weten wanneer ze op school verwacht worden. We gaan er vanuit dat ouder(s)/verzorger(s) 
hier een handje bij kunnen helpen. 

- Niet alle vakken kunnen gegeven worden en ook worden niet alle lesuren gegeven. LET OP: 
als je dingen in moet halen of grote achterstanden hebt, dan kan daar bijvoorbeeld in de 
middag tijd voor ingepland worden. 

 
De volgende afspraken gelden voor uw zoon/dochter: 

 Je zet je fiets in het voor je klas bestemde vak. Deze vakken zijn aangegeven en er zijn 
medewerkers van TalentStad aanwezig om je de weg te wijzen.  

 Als je naar school gebracht wordt, dan word je afgezet voor de school (Blaloweg) op onze 
‘kiss and ride’. 

 Woon je verder dan 8 kilometer van school en kan het echt niet anders dan dat je met 
openbaar vervoer naar school komt? Dan zijn wij verplicht postcode, vertrek-, en 
aankomsttijden en bushaltes van het openbaar vervoer door te geven aan het tijdelijk 
ingerichte OV loket van onze regio. Indien uw zoon/dochter is aangewezen op het openbaar 
vervoer, dan vragen wij u deze gegevens door te geven aan dhr. van Gelder, contactpersoon 
leerlingenvervoer: bvangelder@talentstad.nl Denk eraan dat een mondkapje verplicht is in 
het OV voor jongeren vanaf 13 jaar. 

 We hebben drie verschillende ingangen. De looproutes naar de ingangen worden duidelijk 
aangegeven. In Magister vind je welke ingang je moet nemen. Ook hier zijn weer collega’s 
aanwezig om de juiste looproutes aan te geven. Bij de ingang desinfecteert iedereen 
zijn/haar handen bij binnenkomst. 

 We zullen collega’s inzetten om de RIVM maatregelen te handhaven in de school. We gaan er 
van uit dat je deze richtlijnen kent  en je hier aan houdt en dat handhaven niet nodig is. 

 Voordat je het lokaal binnenkomt desinfecteer je eerst je handen met daarvoor beschikbare 
desinfecterende handgel.  

 Je maakt je tafel en evt. leuningen van je stoel schoon met een desinfecterende spray en een 
doekje.  

 Een klas heeft in principe de hele dag les in hetzelfde lokaal. (behalve de praktijkvakken) De 
docenten verplaatsen zich door de school.  

 Pauzes worden gehouden in het lokaal. We snappen dat dit jammer is, maar we kunnen de 
RIVM richtlijnen niet naleven als we pauzes in de gangen en aula toestaan. Denk eraan om 
voldoende eten en drinken (TalentStad waterflesje!) mee te nemen. Je kunt niets kopen in de 
aula en tussendoor naar de winkel lopen kan ook niet. 

 Je kan geen gebruik maken van de kluisjes of de zitjes in de gang om met je vrienden te 
kletsen. Als de lessen afgelopen zijn, ga je direct naar huis. 
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Overgangsnormen: 
In het kader van ‘gelijke kansen’ willen we leerlingen niet afrekenen op ‘de Corona periode’. De 
omstandigheden waren voor iedereen nieuw en niet iedere leerling heeft dezelfde kansen en 
begeleiding gekregen om thuis te werken zoals dat op school zou zijn geweest. We gaan ervanuit dat 
er hoe dan ook voldoende tijd is in de twee of drie leerjaren die een leerling nog voor zich heeft 
liggen om eventuele achterstanden bij te spijkeren.  
We nemen de cijfers van het eind van periode 2 als vertrekpunt om bevordering te bespreken. Het 
belangrijkste is dat het docententeam denkt dat een leerling ‘klaar’ is voor het volgende leerjaar. Ook 
inzet en betrokkenheid in periode 3 (lees: maken en inleveren van opgegeven (huis)werk) weegt mee 
in de overgangsbeslissing. Bij twijfel bespreken we de overgang met ouder(s)/verzorger(s). 
Het is ook mogelijk om een uitgestelde bevorderingsbeslissing te nemen dan wel een 
overgangsadvies uit te brengen. Aan de hand van de eerste leerlingbespreking in het nieuwe 
schooljaar wordt dan een definitief besluit genomen over bevordering naar het volgende leerjaar en 
bestaat de mogelijkheid om op dit advies terug te komen. 
 
t.a.v. achterstanden van leerlingen: 
Er zijn meerdere mogelijkheden voor leerlingen om achterstanden in te lopen. Te weten: 

1. Tijdens de lessen in de komende weken (week 22 tot week 26) 
2. Op de middagen vanaf 3 juni; het streven is de lessen zoveel mogelijk in de ochtenden te 

clusteren. Op die manier ontstaat ’s middags ruimte voor bijles, inhaalwerkzaamheden etc. 
We denken dat dit met name relevant zal zijn voor de BG vakken. Op dit moment geeft een 
grote groep leerlingen aan te verzuipen in het werk, vooral in de BGV. 

3. In week 27; op dit moment is dit een lesvrije week, bestemd voor afronding en vooruitkijken. 
Deze week kan worden ingezet als een soort ‘zomerschool’ voor leerlingen die ècht niet klaar 
zijn voor een overgang naar het volgende leerjaar. We gaan er nu van uit dat dit alleen geldt 
voor leerlingen in klas 3. 

4. Op de donderdagen in p1 van schooljaar 2020-2021 bestaat de mogelijkheid om voor de BG 
vakken achterstanden in te halen. 

5. Werken met vaste en facultatieve uren voor een bepaald vak in het rooster voor schooljaar 
2020-2021, zodat leerlingen die ‘bij’ zijn beloond worden met minder lesuren en leerlingen 
die achterlopen beloond worden met extra lessen om achterstanden in te halen. 

 
Risicogroepen 
Hoewel de meeste leerlingen staan te popelen om weer aanwezig te zijn op school en weer 
persoonlijk contact te maken met vrienden, vriendinnen en docenten, zijn er ook mensen die zich 
zorgen maken over hun eigen gezondheid of die van mensen in hun directe omgeving. 
Het RIVM heeft een aantal risicogroepen gedefinieerd: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-
19#risicogroepen Wanneer dit voor uw situatie van toepassing is, dan vragen wij u om dit aan te 
geven bij de mentor van uw zoon/dochter. 
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