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Inrichting anderhalve meter school voor klas 3 
(deels) en klas 4 

U heeft in het bulletin van 12 januari 2021 gelezen dat de leerlingen die op school mogen 

komen, ook weer anderhalve meter afstand van elkaar moeten gaan houden. Dit geldt 

voor klas 3 voor praktijkvakken en klas 4 voor alle lessen. Leerlingen hielden al afstand 

van de docent. Daarnaast blijven andere regels van kracht: bij binnenkomst worden de 

handen ontsmet en in het gebouw draagt iedereen een mondkapje. Voor klas 1 en 2 

verandert er niets: zij volgen online onderwijs vanuit huis.  

Rooster vanaf dinsdag 19 januari  

Bij de keuze voor een werkwijze, staat de veiligheid van leerlingen en medewerkers altijd 

bovenaan. Daarnaast kijken wij naar de haalbaarheid als het gaat om welzijn en 

organisatie. De inrichting van het rooster zoals we dat nu gaan doen, is afgestemd met de 

Medezeggenschapsraad van de school. We gaan vanaf dinsdag 19 januari 2021 (maandag 

was in de planning al een vrije dag voor leerlingen en een studiedag voor medewerkers) 

als volgt werken: 

In klas 3 en 4 is de helft van het aantal leerlingen fysiek op school. De andere helft heeft 

op dat moment geen les (ook niet online), maar maakt thuis opdrachten en huiswerk. Bij 

deze splitsing is groep A op maandag, woensdag en vrijdag op school voor les en groep B 

op dinsdag en donderdag. De week erna is dit omgekeerd.  Voor de leerlingen staat dit 

duidelijk in magister. 

Afstand houden 

Bij deze manier van werken is er voldoende ruimte in de lokalen om aan de 1,5-meter 

regel te voldoen. Als onderdeel hiervan wordt er gewerkt met een 40 minuten rooster. Dit 

in verband met de reeds geplande dagen met dit verkorte rooster i.v.m. de 

rapportvergaderingen. Voor de leerlingen zorgt dit voor regelmaat en structuur.  

Ook in de gangen en tijdens de pauzes moeten leerlingen afstand van elkaar houden. Dat 

zal wel weer even wennen zijn, maar wel noodzakelijk! In de pauzeruimte is aangegeven 

waar leerlingen wel en niet mogen zitten, zodat de afstand gehouden blijft.  

Gezien het rooster zullen de 3e klassen geen pauze hebben op school. Zij komen alleen 

voor de praktijklessen naar school en zullen direct daarna weer naar huis gaan voor het 

volgen van online lessen. Er zullen maximaal 120 leerlingen tegelijk aanwezig zijn op 

school. Als u bedenkt dat er normaal ruim 850 leerlingen zijn, kunt u zich voorstellen dat  
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de ruimte groot genoeg is om goed afstand te kunnen houden. Wij verwachten dat dan 

ook van alle leerlingen. Wilt u ook thuis met hen bespreken hoe belangrijk dit is?  

Oudergesprekken 

In de week van 15 februari vinden de oudergesprekken plaats. Deze gesprekken zullen 

telefonisch gedaan worden. U ontvangt binnenkort via de mail een uitnodiging om in 

magister aan te geven welke vakdocent(en) en/of mentor u graag wilt spreken. ‘Ouder 1’ 

ontvangt deze uitnodiging, mocht ook ‘ouder 2’ een apart gesprek willen aanvragen, geef 

dat dan even aan de mentor door.  

In verband met het thuisonderwijs zal er deze keer geen papieren rapport met uw kind 

mee naar huis komen. In magister kunt u altijd de laatste stand van de cijfers zien.  

Maatregelen gelden in elk geval tot 8 februari  

Voor nu is bekend dat alle maatregelen tot 8 februari gelden. Wij zullen u voor die tijd 

weer informeren hoe het na 8 februari zal gaan. Laten we hopen dat er dan weer meer 

mogelijk is.  

Met vriendelijke groet, 

 

Marc Teulings  directeur 

Viola Scheerder  adjunct-directeur  


