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Memo inrichting anderhalve meter school vanaf 2 juni 
 
 

Besluitvorming: 
 

• Deze memo is opgesteld naar aanleiding van breed overleg in de school. Betrokken 

zijn geweest: het MT, het roosterbureau, het examenbureau, de administratie, 

afdeling facilitair, afdeling systeembeheer, OP uit de teams, leerjaarcoördinatoren, 

coördinator onderwijsvernieuwing, veiligheidscoördinator, de MR 

• De voorgestelde veranderingen als het gaat om de inrichting van het onderwijs 

(lestijden, lessentabel) worden voorgelegd aan de MR ter goedkeuring. 

 

Status van deze memo: 
 

• In deze memo staan de uitgangspunten voor de inrichting van het onderwijs vanaf 

2 juni. Deze uitgangspunten worden omgezet naar afspraken die met instemming 

van de MR worden nageleefd.  

• De afspraken zijn niet ‘in beton’ gegoten. Al doende zullen we allerlei zaken 

tegenkomen die beter anders blijken te kunnen en dus opnieuw tegen het licht 

gehouden moeten worden, in de opmaat naar volgende schooljaar.  

• Daarbij vinden we het belangrijk dat niet alles tegelijk gebeurt, maar we stap voor 

stap bouwen aan een goed aanbod voor onze leerlingen.  

• Wanneer het kan zullen we dingen toevoegen; als er eigen initiatieven of ideeën 

zijn, dan juichen we dit toe, maar zaken worden alleen ingevoerd na overleg met 

het MT. Wij moeten zicht kunnen houden op het totale plaatje daarmee.  

 

Uitgangspunten: 
 

• Iedere leerling gaat naar school. Niet allemaal tegelijk, niet alle dagen. 

• Van alle vakken wordt de kern aangeboden. Nadruk ligt op contact met leerlingen. 

• Vervoersbewegingen beperken en reizen buiten de spits (verschillende start- en 

eindtijden). Op dit moment wordt naar aanleiding van de mededeling in de 

persconferentie van 19 mei over vervoer van leerlingen overlegd met Dunamare en 

de VO-raad.  

• Iedereen houdt anderhalve meter afstand van iedereen (leerlingen en 

medewerkers) 

• Leerlingen zijn op de momenten dat ze op school zijn, zoveel mogelijk in een vaste 

groep. Docent wisselt van lokaal. Groepsgrootte is 6 leerlingen + 1 docent in een 

standaardlokaal. Klas wordt in principe in 3 groepen gedeeld. Leerjaar 1 en 2 zitten 

in een vaste groep en de leerlingen van leerjaar 3 zitten in zo min mogelijk 
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verschillende groepen, maar vanwege de profiel gebonden vakken en keuzevakken 

in de beroepsrichtingen kan dit soms niet anders.  

• Desinfecteringsmiddelen zijn bij ingang school en in lokalen beschikbaar. We volgen 

hierin de protocollen zoals die zijn opgesteld door de VO-raad.  

• We werken op basis van het voorlopige protocol van de VO-raad voor openstelling 

VO-scholen. 

• Per 19 mei is door het kabinet bevestigd dat de VO-scholen inderdaad vanaf 1 juni 

open gaan (effectief 2 juni i.v.m. tweede Pinksterdag) 

 

Onderwijs in de anderhalve meter school: 

• De groepen bestaan uit 6-8 leerlingen 

• De leerlingen zijn 2 dagen thuis en dan 1 dag op school. Dan weer 2 thuis en 1 op 

school. We kiezen voor deze (doorlopende) variant, omdat alle leerlingen dan al 

hun vakken op een moment op school krijgen aangeboden. Zou je werken met 

vaste dagen, dan krijgen sommige leerlingen sommige vakken alléén thuis of alléén 

op school. We zijn ons bewust van het gevaar van onduidelijkheid bij leerlingen en 

ouders. In magister wordt duidelijk in de agenda van de leerling aangegeven of het 

een ‘schooldag’ of een ‘thuisdag’ is. in het eerste geval staat er een lokaal op school 

genoemd, in het tweede geval staat er ‘thuis’ achter het vak.  

• De leerlingen krijgen van al hun vakken de kern aangeboden, volgens bijgevoegde 

lessentabel. Daarin zijn alle vakken verwerkt, behalve LO, KV en MT (zie volgende 

aandachtspunt) 

• LO, KV en MT blijven voorlopig alleen lessen op afstand. Deze lessen worden in het 

rooster opgenomen als toegevoegd uur, maar er wordt gewerkt met een 

thuisopdracht. Er zijn voor deze vakken geen leerlingen fysiek op school. 

• Er wordt gewerkt in een 40-minuten rooster.  

• Er zijn per leerjaar verschillende start- en eindtijden. De schooldag begint om 9.30 

uur. Leerlingen krijgen minimaal 4 lesuren op een dag aangeboden. (zie bijgevoegd 

voorbeeld van een lesrooster). Er is voor de leerlingen geen pauze buiten het lokaal. 

Voor docenten die meer dan 4 lesuren achter elkaar hebben, wordt waar mogelijk 

een tussenuur ingepland.  

• Bij afwezigheid van specifieke collegae vanwege risicogroep of partner in 

risicogroep: inzet vervanging (OOP of OP) op vak-lesuur (leerlingen hebben geen 

tussenuren/Opv melden Balie, inschuiven of eerder uit is ook geen optie). De 

betreffende collega is dan in het lokaal aanwezig om de 6 leerlingen van de klas te 

begeleiden. Zij krijgen de les via Teams aangeboden op het smartboard. De 

oorspronkelijke docent van de klas verzorgt de les via Teams.  
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• De leerlingen die op school zijn, volgen de les in een klaslokaal. De leerlingen thuis 

volgen op datzelfde moment de les via Teams.  

• Opvangklas voor kwetsbare kinderen: deze leerlingen zijn nu elke dag een paar uur 

op school. Vanaf 2 juni volgen zij de lessen die op school worden aangeboden in 

het lokaal. Op de momenten dat zij ‘thuisonderwijs’ hebben, zijn zij toch op school, 

in de opvangklas.  

• Opbouw van de aangeboden les: 

-er is live instructie (voor de leerlingen thuis via teams) van ong. 10  à 15 

minuten, daarna gaan de leerlingen aan het werk (zowel in de klas als thuis) 

-er is ruimte voor vragen 

-er is ruimte voor feedback 

-de docent deelt minimaal zijn/haar scherm en zijn/haar stem in Teams. 

Docent in beeld mag ook, mits de docent zich daar goed bij voelt. 

-er is een opdracht om aan te werken na de instructie. De instructie kan van 

tevoren opgenomen worden. Dat kan ook in deze variant. De docent speelt 

dan tijdens de instructietijd dit filmpje af op zijn scherm.  

-absentie wordt bijgehouden. Zowel in de fysieke klas, als online. 

-we doen een appèl op de leerlingen als het gaat om hun gedrag in de les. 

Met 6 leerlingen in een klas zou dat goed moeten gaan. We maken vooraf 

duidelijk wat we verwachten, op een positieve manier. Koersen op de situatie 

zoals die was (gesprek met docent/teamleider/ouders etc.) indien nodig.  

-deze situatie zal komend schooljaar zeer waarschijnlijk blijven bestaan; in 

de vier weken tot de zomer dat we dit kunnen draaien, moet er sprake zijn 

van een groeimodel op basis van deze uitgangspunten. 

• Inzet van toetsen: wordt overlegd met de vakgroepen. We willen het toetsen op 

afstand stimuleren en voorkomen dat alle contacttijd op school straks wordt 

ingevuld met toetsing. Dit vereist overleg, want ook als alle vakgroepen denken 

‘het is maar één toets’ kan het voor leerlingen veel zijn. Ten koste van hun 

instructietijd op school. Er is behoefte aan het inbouwen van de mogelijkheid voor 

toetsen/werk afmaken op school. Een plan daarvoor wordt uitgewerkt, met als 

uitgangspunt dat de vervoersbewegingen niet mogen toenemen daardoor.  

 

Veiligheid in de anderhalve meter school 
 

• Docent van de laatste les, loopt indien mogelijk met de leerlingen naar de poort 

om te voorkomen dat leerlingen in school blijven hangen en geen anderhalve 

meter afstand houden.  

• Toiletgebruik: 1 persoon in toiletruimte. Wachten op de gang. Wachtstrepen 

aanbrengen op de gang.  
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• Er is geen kantine en geen automaten. 

• Tijdens de leswisseling (wanneer docenten van lokaal wisselen) wordt er toezicht 

georganiseerd per gang. Het is niet de bedoeling dat er tijdens de leswisseling 

gebruik gemaakt wordt van de toiletten.  

 

Wie werkt er in de anderhalve meter school op school en wie thuis?  
 

• Hierbij houden we het protocol van de VO raad aan: 
 

Onderwijs is een van de vitale sectoren in onze samenleving. Onderwijspersoneel dat 

gezond is, is in principe beschikbaar voor het verzorgen van het onderwijs op de school. 

Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort (en dus in principe op locatie werkt) 

maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met zijn werkgever. In dat 

gesprek wordt beoordeeld of en hoe tot afspraken gekomen kan worden over de precieze 

invulling van de werkzaamheden.  

Medische informatie van de werknemer hoeft niet gedeeld te worden met de werkgever of 

collega’s. De bedrijfsarts kan hierbij worden betrokken.  

Verder geldt:  

a. Onderwijspersoneel dat behoort tot medische risicogroepen krijgen het advies om niet 

deel te nemen aan het onderwijsproces op locatie (dit is de keuze van de medewerker in 

overleg met de werkgever). Over de invulling van het werken op afstand voert de 

werknemer overleg met de werkgever.  

b. Onderwijspersoneel met gezinsleden/huisgenoten die behoren tot medische 

risicogroepen krijgen het advies om niet deel te nemen aan het onderwijsproces op locatie 

(dit is de keuze van de medewerker in overleg met de werkgever). Over de invulling van 

het werken op afstand voert de werknemer overleg met de werkgever. 

 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#risicogroepen 
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