
Beste ouders en leerlingen van VWO 4, 

  

Vanaf dinsdag 2 juni t/m vrijdag 19 juni gaan de leerlingen van VWO 4 één middag in de 
week naar school. Deze middag zal in het teken staan van ontmoeten en zelfstandig werken 
onder de hoede van verschillende vakdocenten. De online lessen blijven de basis van ons 
onderwijs. 

In het schema hieronder staat de indeling van de werkmiddag. We starten om 13.45 uur met 
een mentorgedeelte. Vervolgens gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk onder toezicht 
van mentor en vakdocenten. 

Tijdens de les kunnen leerlingen vakspecifieke vragen stellen aan de aanwezige docenten. 
De leerlingen worden in de loop van volgende week op de hoogte gebracht van welke 
vakken docenten beschikbaar zullen zijn. De leerlingen moeten ervoor zorgen dat zij 
voldoende schoolwerk bij zich hebben. De middag eindigt om 15:45 uur. 

Praktische gang van zaken 

In onderstaand schema is te vinden op welke manier de leerling het schoolplein of het 
gymnastiekterrein (Molenhuispad) betreedt, waar de fiets/scooter geparkeerd dient te 
worden en welke ingang genomen moet worden.  

De leerling volgt de instructies van de aanwezige medewerkers stipt op en houdt goed 
afstand. Via aangegeven looproutes gaat de leerling direct naar de toegewezen ruimte, 
zonder gebruik te maken van kluisjes of toilet (toilet slechts geopend voor noodgevallen). 

Bij de ingang van de werkruimte neemt de mentor de leidende rol en volgen de leerlingen de 
aanwijzingen van de mentor op. Aan het einde van de middag helpen de leerlingen mee met 
het desinfecteren van de werkplek. Daarna verlaten zij de school zo snel mogelijk via de 
looproute. Het schoolplein dient zo snel mogelijk verlaten te worden. 

Leerlingen hebben een opgeladen Chromebook, oortjes en de juiste boeken/schoolspullen 
bij zich. Daarbij kan een flesje water met een kleine snack ingepakt worden.  

Bij alles geldt dat wij de richtlijnen van het RIVM volgen inzake 1.5 meter afstand houden, 
handen schoonhouden, etc. 

 We verheugen ons erop onze leerlingen weer op school te mogen ontvangen. 

 

Met hartelijke groet, 

Daniël Bartelds, Dick Hart en Aad Duifhuis  



SCHEMA Werkmiddag  

Dag Klas Tijd Ruimte Fietsen Ingang 

Donderdag         

  

Huizen: 

 
Homeros, 
Οἶκος 
Optimus, 
Omega, 
Philomela  13.45 Aula 

parkeren op 
gebruikelijke plek   

Vrijdag         

  

Huizen: 

DKH ‘t 
Strijdschip, 
Gallinarium, 
Phalleina, 
Phoenix  13.45 Aula 

parkeren op 
gebruikelijke plek   

  V4d 13.45 lo1 

via hek Molenhuispad 
naar binnen en fietsen 
op basketbalveld 
neerzetten 

via 
nooduitgangen 

  V4e 13.45 lo2 

via hek Molenhuispad 
naar binnen en fietsen 
op basketbalveld 
neerzetten 

via 
nooduitgangen 

  V4f 13.45 lo3 

via hek Molenhuispad 
naar binnen en fietsen 
op basketbalveld 
neerzetten 

via 
nooduitgangen 

  V4g  13.45 L160 
parkeren op de 
gebruikelijke plek   



Samengevat: 

 

Voor vertrek: 

● zorg je ervoor dat je bij je hebt: tas, opgeladen Chromebook, oortjes, juiste 

boeken/schoolspullen, drinken/eten 

● bedenk je welke vakspecifieke vragen je hebt 

● controleer je in welke ruimte je les hebt en waar je je fiets moet parkeren 

● zorg je ervoor dat je thuis naar de wc bent geweest 

  

Op school:  

● fiets je aan de goede kant het schoolplein op 

● geldt eenrichtingsverkeer, ook in de trappenhuizen 

● loop je rechtstreeks naar de aangewezen ruimte 

● volg je de instructies van de mentor en medewerkers op 

● LET OP: alleen in uiterste nood toiletgebruik toegestaan 

  

Na afloop: 

● verlaat je volgens de instructies van de mentor de ruimte 

● dragen docenten zorg voor het desinfecteren van de werkplekken 

● verlaat je zo snel mogelijk de school via de aangeven routes 

● LET OP: verlaat het schoolplein direct  



 



 

  



  

  

  

 


