
Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen van klas 1A, 1B, 2A en 2B, 
 
Tijdens de persconferentie van 23 februari heeft de overheid nieuwe versoepelingen voor het 
voortgezet onderwijs afgekondigd. Wij zijn dan ook blij dat we al onze leerlingen weer 
gedeeltelijk op school kunnen ontvangen. Voor onze leerlingen betekent dit dat ze na de 
vakantie in halve klassen om de dag naar school toe moeten komen. Dagelijks zullen er 
ongeveer 180 leerlingen op school rondlopen. 
 
In de school hanteren we een looproute die met pijlen op de grond wordt aangegeven. 
Daarnaast is het verplicht dat leerlingen een mondkapje dragen in de school als ze zich 
verplaatsen. Als ze op hun plaats zitten mogen ze het mondkapje afdoen. Ook moeten de 
leerlingen 1,5m afstand tot elkaar en de docent houden. Voor de veiligheid van iedereen is 
het belangrijk dat iedereen zich daaraan houdt. Daarnaast blijft gelden dat bij (lichte) klachten 
leerlingen thuisblijven en zich eventueel laten testen om zodoende ook niemand binnen de 
school in gevaar te brengen. In de bijlage is de beslisboom nog even toegevoegd. 
 
De klassen worden in twee ongeveer gelijke groepen verdeeld. De ene groep komt naar school 
toe op maandag – woensdag – vrijdag en de andere groep op dinsdag – donderdag. De week 
erna wisselen de dagen dat de groepen naar school toekomen om. Bij iedereen komt het 
persoonlijke rooster in Zermelo te staan. Dit is het rooster dat leidend is (en niet Magister!). 
De lessen duren na de vakantie weer gewoon 40 minuten. 
 
De dagen dat de leerlingen geen les op school hebben wordt er van ze verwacht dat ze 
zelfstandig thuis verder werken aan school. Het huiswerk staat in Magister en in de 
studiewijzers staat precies wat er elke week gedaan moet worden.  
 
Ook wordt er vanaf 1 maart weer gestart met de gymlessen. Tot en met april zal de gymles 
plaatsvinden bij TU Delft waar ook gebruik kan worden gemaakt van het buitenveld. Vanaf 
mei zal de gymles buiten bij Excelsior plaatsvinden.  
 
Wij verheugen ons erop dat we de leerlingen weer op school mogen begroeten. Sommige 

van ons zullen het ook als spannend ervaren om weer in de school te zijn. Dat begrijpen we 

heel goed. Het helpt als we ons allemaal aan de richtlijnen houden. Spreek elkaar er ook op 

aan! 

Belangrijkste punten nog even op een rij: 

- Leerlingen komen om de dag naar school toe 

- Krijgen les in ‘halve’ klassen 

- Persoonlijk rooster van de leerling staat in Zermelo 

- Lessen duren weer 40 minuten 

- LO t/m april bij TU Delft 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het MT, 

Jacqueline de Boer, teamleider leerjaar 4 


