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Beste leerlingen, ouder(s) en verzorger(s), 
 
 
Vanaf 8 maart gaan we alle leerlingen en collega’s weer op school ontmoeten en daar zijn 
we erg blij om. 
Deze huidige week is er voor iedere klas (en waar mogelijk de mentor) al een fysiek moment 
van ontmoeting. De aandacht voor het persoonlijk welbevinden en de ontmoeting willen we 
naast de leerontwikkeling de komende weken nog steeds veel aandacht blijven geven.  
 
Vanaf aanstaande maandag gaan we als volgt te werk: 
 

- Er komen steeds halve klassen op school, om de dag. Op de tussenliggende dagen 
komt dan de andere helft (groep 1 en groep 2). In het roosterprogramma kan je zien, 
wanneer je verwacht wordt. In de onderbouw maakt de mentor de indeling, in de 
bovenbouw doet het roosterprogramma dat.  

- Voor de examenklassen geldt hetzelfde: halve klassen/groepen op school, halve 
klassen/groepen thuis. 
 

Schema om-en-om-dagen op school: 
 

week ma di wo do vr 

Week 10: ma 8 maart t/m vr 12 maart 1 2 1 2 1 

Week 11: ma 15 maart  t/m vr 19 maart 2 1 2 1 2 

Week 12: ma 22 maart t/m vr 26 maart 1 2 1 2 1 

Week 13: ma 29 maart t/m vr 2 april 2 1 2 1 vrij 

 
 

- De leerlingen thuis volgen het uitleggedeelte van iedere les online. Gemiddeld gaat 
dat om de eerste 25 minuten. Het kan zijn dat de docent je dan thuis een opdracht 
geeft, omdat hij/zij met de leerlingen op school in gesprek gaat bijvoorbeeld.  

- We volgen het verkorte lesrooster, 40 minuten per les dus, om twee redenen: we 
bekorten zo de schermtijd voor de leerlingen thuis en er blijft ’s middags ruimte over 
voor begeleiding en gesprekken na 14.30 uur 
 

Talentlijnen 
 

De talentlijnen in de onderbouw gaan weer starten op de gewone dagen en voor alle 
leerlingen. De coördinatoren van de verschillende talentlijnen communiceren zelf met de 
leerlingen over de plaats en tijd. Er wordt rekening gehouden met fietstijd van huis naar 
school voor leerlingen die die dag thuis lessen volgen. 

 
 
 



 
Toetsen 
 
Om leerlingen niet gelijk vol te proppen met toetsen, bereiden we een toets-week voor de 
onderbouw voor. Tot die tijd toetsen leraren zoveel mogelijk formatief. Dat wil zeggen: 
nagaan hoe ver je bent, zonder dat er een cijfer meetelt.  
 
Sportlessen 
 
De lessen bewegingsonderwijs gaan volgens rooster door op onze buitenaccommodaties. 
Meer informatie hierover krijg je van je docent bewegingsonderwijs. 
 
Regels nieuwe gebouw 
 

- Op de leerpleinen in het nieuwe gebouw mag je vrij zitten om te leren. Eten en 
drinken mag daar niet.  

- Op de tribunetrap naar de eerste verdieping en de pauzeruimte beneden kun je op 
afstand van elkaar zitten en daar mag je ook eten.  

 
 

Regels voor de veiligheid 
 
We zijn blij dat er weer meer leerlingen naar school mogen. Daardoor wordt het ook een 
stuk drukker in onze gebouwen. Dat levert het risico van besmettingen op en dat willen we 
klein houden. Leerlingen worden over het algemeen niet erg ziek na een besmetting, maar 
we weten helaas uit ervaring dat dit niet voor alle medewerkers opgaat. Enkele docenten 
worstelen al weken en soms maanden met de gevolgen. Vandaar de volgende strakke 
afspraken: 
 

- Als je gaat of staat draag je altijd een mondkapje, ook in de lokalen. Pas als je zit mag 
het af.  

- Afstand houden van elkaar is belangrijk, hoe vervelend ook. In de lokalen ga je zitten 
achter een tafel met een groene sticker. 

- In gangen en op leerpleinen gaan we geen afstanden meten, maar we vragen je met 
klem ook daar afstand te houden van elkaar. De reden staat hierboven. Ga niet in 
discussie met een surveillant die vindt dat je te dicht bij een ander zit, want in dat 
geval heeft de surveillant gelijk.  

- In de pauzes zoveel mogelijk naar buiten. Onder de overkapping achter het nieuwe 
gebouw wordt door de catering iets te eten verkocht, binnen is de catering dicht. 

- Binnen mag je alleen eten of drinken in de overblijfruimte of op de tribunetrap in het 
nieuwe gebouw en alleen als je zit. Buiten mag het overal. 

- De brugklasleerlingen mogen in de brugkuip op afstand van elkaar zitten en eten. 
- Ontsmet je handen als je een lokaal binnengaat en maak je tafeltje schoon.  

 
 
 



Tot slot nog iets over de bereikbaarheid van de school en het parkeren van fietsen en 
scooters: 
 

- De ingang aan de Dennenlaan is dicht, vanwege de sloop van de gymzalen. 
- Bij de ingangen aan de Kerkwijk word je opgevangen en word je de weg gewezen.  

  
Deze regels hebben we nodig om het letterlijk leefbaar te houden. Elke dag roepen we hier 
iets over om. Hoe beter iedereen zich aan deze regels houdt, hoe groter de kans dat je tot de 
zomer naar school mag komen en onze medewerkers gezond blijven. En jijzelf ook.  
 
 
Tips voor ouders: 
 
Op advies van een ouder delen we deze folder met u. 
https://annickdeschryver.be/wp-content/uploads/2020/04/Hoe-overleeft-je-kind-de-
quarantaine.pdf  
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