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Met deze brief informeren wij jullie graag over de inrichting van ons onderwijs na de
voorjaarsvakantie. Zoals jullie zullen begrijpen, zijn onze plannen nog niet definitief.
Pas na de persconferentie van 23 februari weten wij precies op welke manier wij ons
onderwijs kunnen organiseren. Wij nemen op dit moment aan dat er na de vakantie
sprake zal zijn van bepaalde versoepelingen in de corona-maatregelen. Wij kijken
alvast vooruit naar deze periode en delen onze plannen graag al met jullie, zodat jullie
er al rekening mee kunnen houden. Op maandag 1 maart ontvangen jullie bericht
over de definitieve organisatie.
Vanaf 1 maart zal onze school vermoedelijk starten als een één- of
anderhalvemeterschool. Dat betekent dat steeds de helft van de leerlingen fysiek op
school zullen zijn, terwijl de andere helft digitaal onderwijs volgt. Hieronder treffen
jullie de belangrijkste aandachtspunten.
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1. Op maandag 1 maart en dinsdag 2 maart zijn er geen lessen. Wij gebruiken deze
dagen om ons onderwijs in te richten op de nieuwe organisatie. Docenten bereiden
zich inhoudelijk voor, het rooster maakt aanpassingen en het gebouw wordt ingericht
op de nieuwe situatie.
2. Op woensdag 3 maart starten de lessen. We geven dan hybride onderwijs. Dat wil
zeggen dat de docenten op school hun lessen verzorgen aan klassen die voor de helft
gevuld zijn. De leerlingen die niet op school zijn, volgen de lessen digitaal.
De leerlingen zijn steeds afwisselend de ene week drie en de andere week twee dagen
op school. De indeling wordt gemaakt door het rooster en is door leerlingen in te zien
via Zermelo. De uitzondering op het hybride onderwijs wordt gevormd door de
examenklassen, die al hun lessen fysiek op school volgen.
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3. Het rooster zal er als volgt uitzien:

Lestijden regulier

Verkort rooster (8 -12 maart)
(2x pauze 15 min)

1

8.15-9.00

8.15 - 8.45

2

9.00-9.45

8.45 – 9.15

3

9.45-10.30

9.15 – 9.45

Pauze

10.30-10.45

9.45 – 10.00

4

10.45-11.30

10.00 – 10.30

5

11.30-12.15

10.30 – 11.00

Pauze

12.15-12.45

11.00 – 11.15

6

12.45-13.30

11.15 – 11.45

7

13.30-14.15

11.45 – 12.15

4. De schooldagen van de leerlingen zijn niet al te lang om de combinatie van fysiek en
digitaal onderwijs vol te kunnen houden. De middagen kunnen worden ingezet voor
extra ondersteuning en andere schoolactiviteiten. Hierover krijgen de leerlingen later
bericht.
5. De onderbouwklassen worden zo veel mogelijk in hetzelfde lokaal geplaatst. Voor
de bovenbouwklassen is dat niet mogelijk. Het pauzeren vindt plaats in de lokalen.
6. Binnen de school gelden looproutes. Bij verplaatsingen binnen de school moet een
mondkapje gedragen worden.
7. In de week van 8 maart vinden er MOL-gesprekken plaats. We werken dan met een
verkort rooster. Jullie horen hier meer over van de mentor.
8. De laatste schoolexamenperiode (SE 4) is een week naar achteren geplaatst. Onze
examenkandidaten ontvangen na de vakantie meer informatie over SE 4 en de
Centrale Examens.
Wij hopen jullie hiermee alvast inzicht te geven in het onderwijs na de
voorjaarsvakantie. Wij kijken ernaar uit onze leerlingen op een veilige manier weer op
school te mogen ontvangen en hopen dat de persconferentie van volgende week ons
in staat zal stellen onze plannen verder uit te werken.

Tot slot richten wij ons nog even tot de ouders met een verzoek. Vorige week is aan u
allen een enquête gestuurd over ons nieuwe onderwijsconcept. Wij verzoeken u
vriendelijk deze enquête in te vullen. Uw mening is voor ons waardevol.
Vriendelijke groet en een prettige vakantie gewenst,

De schoolleiding

