Vondelstraat 5
7002 AN Doetinchem
T: (0314) 32 67 48
E: info@rietveldlyceum.nl

Doetinchem, 5 september 2022

Aan alle ouder(-s), verzorger(-s) van de leerlingen
van het Rietveld Lyceum.

Referentie: 2022-307/Brnm/Bnnk
Betreft: roostervrije dagen en dagdelen
Geachte ouder(-s), verzorger(-s),
In de CAO VO 2018-2019 is afgesproken dat er werkdrukvermindering in het onderwijs moet plaatsvinden en
dat leraren meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs.
Om te kunnen voldoen aan deze afspraak heeft het Rietveld Lyceum ook dit schooljaar er voor gekozen om
gedurende het jaar een aantal middagen hiervoor in te plannen. Deze middagen zijn op verschillende lesdagen
om zo de lesuitval bij steeds dezelfde vakken zoveel mogelijk te beperken. Op deze middagen vervallen de
lessen. Het is echter niet zo dat deze middagen voor leerlingen ook vrij zijn. Deze middagen zullen ook gebruikt
worden voor bv. inhaalwerk of andere (verplichte) schoolactiviteiten.
De eerste ontwikkelmiddag is dinsdag 6 september as. Deze middag vervallen alle lessen na het vierde lesuur.
Voor deze middag staan er geen centrale leerling activiteiten gepland, mogelijk dat er wel individuele afspraken
worden gemaakt met uw kind, bijvoorbeeld over het inhalen van opdrachten, toetsen of werken aan het
profielwerkstuk.
Voor dit schooljaar zijn op de volgende momenten gepland:
Woensdag 9 november 2022
Donderdag 8 december 2022
Dinsdag 10 januari 2023
Vrijdag 17 februari 2023
Donderdag 16 maart 2023
Woensdag 10 mei 2023
Dinsdag 27 juni 2023 (de gehele dag)
Dinsdag 4 juli 2023
Per dag/dagdeel zullen afspraken met de leerlingen gemaakt worden of ze op school worden verwacht of niet.
Tevens zijn er drie studiemomenten ingepland en dit zijn wel lesvrije dagen voor de leerlingen, te weten 15
november 2022 en 7 maart 2023 de gehele dag, en op 9 mei 2023 alleen de ochtend.
We hopen u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben,
Met vriendelijke groet,
Maarten Brinkhof, locatieleider Rietveld Lyceum Bovenbouwcampus

