
Datum: 25 mei 2020 
Betreft: start school op 2 juni  
Aan: alle ouder(s) en of verzorger(s) en leerlingen van de onderbouw 
 
 
 
Geachte ouder(s) en of verzorger(s) en leerlingen, 
 
In de bijlage hebben wij het protocol opstart voortgezet onderwijs toegevoegd. 
Omdat dit een uitgebreid protocol is hebben wij onderstaand de belangrijkste regels 
die de leerlingen moeten navolgen er uit gehaald en op een rijtje gezet. 
Het zal op het begin best wennen zijn om met zijn allen volgens deze regels met 
elkaar om te gaan. Het is echter noodzakelijk ons hier strikt aan te houden. 
 
Wij zijn blij dat we de leerlingen weer in levende lijve mogen zien en les geven. 
Aan de leerlingen de vraag het protocol goed door te lezen en eigen te maken 
voordat je de eerste keer naar school komt. 
Jullie krijgen een rooster te zien in je logboek. Alle leerlingen komen op twee dagen 
naar school. Zij krijgen 2 blokken van 80 minuten les met een korte pauze ertussen. 
Op deze dagen krijgen zij voor alle theorievakken instructie en ondersteuning zodat 
zij de andere dagen thuis verder kunnen werken aan het behalen van hun 
leerdoelen.  
Zie bijgevoegd rooster vanaf 2 juni onderaan deze brief. 
 
 
Natuurlijk beginnen we in de eerste les met het bespreken van alle richtlijnen waar 
we ons nu aan te houden hebben. Het is de bedoeling dat het snel heel gewoon gaat 
worden om gebruik te maken van eenrichtingsverkeer en steeds opnieuw te letten op 
het handen wassen en werkplekken schoon maken. Daarnaast blijft het 
allerbelangrijkste die 1,5 meter afstand houden van elkaar! 
 
 
 

 

Afspraken: 
 

• Houd 1,5 meter afstand! 

• Houd je aan de hygiënevoorschriften ,zie protocol :1. Hygiëne en veiligheid 
bij opstart. 

• Neem al je benodigde schoolspullen mee naar school zoals: je schoolboeken, 
je Chromebook, een potlood, pen en gum, kleurpotloden en zo meer. 

• Kom niet eerder dan 5 minuten voordat je les begint naar school. 

• Loop als je op school aankomt direct door naar jou lokaal. 

• Volg altijd de pijlen van het eenrichtingsverkeer. Loop hier nooit tegenin. 

• Desinfecteer je handen bij binnenkomst in het lokaal. 

• In het lokaal geeft de docent aan waar jou werkplek is. 

• De werkplekken zijn al schoon gemaakt door de docent. 

• Desinfecteer voor het verlaten van je lokaal je handen. 

• De werkplekken worden door de docent schoongemaakt. 

• Pauzes worden in het leslokaal gehouden. 



• De kantine is gesloten, neem eten en drinken mee van huis. 

• Vraag je docent om toestemming voor toiletgebruik. Leerlingen kunnen hier 1 
voor 1 gebruik van maken. 

• Ga aan het einde van de schooldag direct de school uit. Volg de pijlen. 

• Lees het “protocol opstart voortgezet onderwijs” goed door. In het bijzonder de 
oranje gekleurde regels van punt 1 tot en met punt 8. 

• Wanneer een leerling niet naar school kan vanwege ziekte, op de dagen dat 
er les is op school, belt de ouder/verzorger de school voordat de eerste les op 
school begint.   

• Klachten en ziekte: 

Punt 1) Conform richtlijn RIVM: Wanneer een leerling gedurende de dag klachten 
ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) 
meldt de leerling zich ziek en gaat de leerling naar huis. Ouders/verzorgers worden 
hierover geïnformeerd.  
 
Punt 2) Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van 
fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de 
school.  
Ook leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen worden 
vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in 
overleg met de school.  
 
Indien punt 2 op u of uw gezin van toepassing is wilt u dan zo vriendelijk zijn om 
uiterlijk 28 mei 2020 een e-mail te sturen met reden naar de mentor van uw kind. 
 
 
 
Wij hopen alle leerlingen weer in goede gezondheid te mogen verwelkomen op 
school.  
Tot volgende week en met vriendelijke groet namens het onderbouw team, 
 
M. Scharrenberg 
Teamleider onderbouw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage:  Rooster vanaf 2 juni hieronder 
   
  Protocol voortgezet onderwijs in extra bijlage mail 



 
Rooster vanaf 2 juni 
 
Vanaf vrijdag 29 mei kunnen de leerlingen dit rooster ook in hun logboek zien. 
Onderstaand zie je per klas 2 groepen. De mentor/coach zal deze week de leerlingen 
laten weten in welke groep ze zitten. Per klas is er een groep 1 en een groep 2. 
Onderstaand kan je zien in welk lokaal een groep zich moet melden en op welke 
dagen er les op school is. Dit is het lokaal waar ze twee blokken en een korte pauze 
zullen verblijven. De docenten wisselen elkaar per 40 minuten af en zullen naar het 
lokaal toe komen. 
 
 
1A: dinsdag en vrijdag 

1A.1 215 

1A.2 216 

  
1B: maandag en woensdag 

1B.1 maandag 115 en woensdag 117 

1B.2 maandag 120 en woensdag 116 

  
1C: maandag en donderdag 

1C.1 116 

1C.2 117 

  
1J: dinsdag en vrijdag 

1J.1 117 

1J.2 116 

  
2A: woensdag en donderdag 

2A.1 120 

2A.2 115 

  
2B: maandag en donderdag 

2B.1 218 

2B.2 220 

  
2C: woensdag en vrijdag 

2C.1 220 

2C.2 218 

  
2D: dinsdag en vrijdag 

2D.1 115 

2D.2 120 

  
2J: woensdag en donderdag 

2J.1 215 

2J.2 216 

 


