
 

Delft, 27 mei 2020 

 

Beste leerlingen van klas 1 t/m 3, beste ouders,  

Vanaf dinsdag 2 juni t/m vrijdag 19 juni gaan de leerlingen van klas 1 t/m klas 3 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, met één wijziging: het 3e uur is van 10.00 -10.45 uur. 

In het schema hieronder staat de indeling van de werkmiddag. We starten om 13.30 uur met 
een mentorgedeelte. Vervolgens gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk onder toezicht 
van docenten. Vanaf 13.20 uur gaan de deuren van de school open. Zorg ervoor dat je niet 
voor die tijd op school aankomt. Ook in de fietsenstalling geldt de 1,5 meter afstand. 

We werken met twee rondes zodat in ronde 2 andere vakdocenten bij de klas zullen zijn voor 
evt. vakspecifieke vragen dan in ronde 1. De mentoren zullen de leerlingen van te voren 
doorgeven van welke vakken docenten beschikbaar zullen zijn. De leerlingen moeten ervoor 
zorgen dat zij voldoende schoolwerk bij zich hebben. De middag eindigt voor hen om 15.30 
uur. 

In onderstaand schema is te vinden op welke manier de leerling het schoolplein of het 
gymnastiekterrein betreedt, waar de fiets/scooter geparkeerd dient te worden en welke 
ingang genomen moet worden. Op de kaart onderaan deze brief is te zien waar de 
verschillende fietsroutes en parkeerplaatsen zich bevinden.  

De leerling volgt steeds 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). In 
de school is duidelijk aangegeven eenrichtingsverkeer, ook in de trappenhuizen.  

Bij de ingang van de werkruimte neemt de mentor(en) de leidende rol en volgen de 
leerlingen de aanwijzingen van de mentor(en) op. De middag verloopt vervolgens zoals 
aangegeven in het schema. 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. (www.rivm.nl) 

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

Met hartelijke groet, 

Hanneke de Jager, Andrea Russel, Daphné van den Brande, Sander Overgaag en Judith 
Peterse 
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Rooster Werkmiddag klas 1 t/m 3: 
13.20 uur school open 

13.30 - 14.15 uur mentorles 

14.15 - 14.45 uur ronde 1 

14.45 - 15.15 uur ronde 2 

15.15 - 15.30 uur afsluiting 
 

SCHEMA Werkmiddag 
Dag Klas Tijd Ruimte* Fietsen Ingang 

Maandag B1a 13.30 371,372* F3 via fietsbruggetje (zie plattegrond) hoofdingang (A) 

 B1b 13.30 373,374* F4 via oprijlaan (zie plattegrond) hoofdingang (A) 

 B1c 13.30 171,172* F3 via fietsbruggetje (zie plattegrond) hoofdingang (A) 

 B1d 13.30 173,174* F4 via oprijlaan (zie plattegrond) hoofdingang (A) 

 G2a 13.30 Aula F3 via fietsbruggetje (zie plattegrond) hoofdingang (A) 

 P2a 13.30 Lo1 
ingang bij beachveld (zie 
plattegrond), parkeren bij F1 

G1 (zie 
plattegrond) 

 P2b 13.30 Lo2 
ingang bij beachveld (zie 
plattegrond), parkeren bij F2 

G2 (zie 
plattegrond) 

 P2c 13.30 Lo3 
ingang bij beachveld (zie 
plattegrond), parkeren bij F2 

G3 (zie 
plattegrond) 

 P2d 13.30 160 F4 via oprijlaan (zie plattegrond) hoofdingang (A) 

      

Dinsdag A2d 13.30 160 F3 via fietsbruggetje (zie plattegrond) hoofdingang (A) 

 P1b 13.30 373,374* F4 via oprijlaan (zie plattegrond) hoofdingang (A) 

 P1c 13.30 371,372* F3 via fietsbruggetje (zie plattegrond) hoofdingang (A) 

 A2a 13.30 Lo2 
ingang bij beachveld (zie 
plattegrond), parkeren bij F1 

G2 (zie 
plattegrond) 

 A2b 13.30 Lo3 
ingang bij beachveld (zie 
plattegrond), parkeren bij F2 

G3 (zie 
plattegrond) 

 A2c 13.30 Lo1 
ingang bij beachveld (zie 
plattegrond), parkeren bij F2 

G1 (zie 
plattegrond) 

 V1a 13.30 173,174* F4 via oprijlaan (zie plattegrond) hoofdingang (A) 

 V1b 13.30 273,274* F3 via fietsbruggetje (zie plattegrond) hoofdingang (A) 

 V1c 13.30 171,172* F4 via oprijlaan (zie plattegrond) hoofdingang (A) 
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Woensdag A3a 13.30 Lo1 
ingang bij beachveld (zie 
plattegrond), parkeren bij F1 

G1 (zie 
plattegrond) 

 A3b 13.30 Lo2 
ingang bij beachveld (zie 
plattegrond), parkeren bij F2 

G2 (zie 
plattegrond) 

 A3c 13.30 Lo3 
ingang bij beachveld (zie 
plattegrond), parkeren bij F2 

G3 (zie 
plattegrond) 

 H2a 13.30 371,372* F3 via fietsbruggetje (zie plattegrond) hoofdingang (A) 

 H2b 13.30 373,374* F4 via oprijlaan (zie plattegrond) hoofdingang (A) 

 H2c 13.30 171,172* F3 via fietsbruggetje (zie plattegrond) hoofdingang (A) 

 H2d 13.30 173,174* F4 via oprijlaan (zie plattegrond) hoofdingang (A) 

      

Donderdag B1e 13.30 371,372* F3 via fietsbruggetje(zie plattegrond) hoofdingang  (A) 

 B1f 13.30 373,374* F4 via oprijlaan (zie plattegrond) hoofdingang (A) 

 H3a 13.30 Lo1 
ingang bij beachveld (zie 
plattegrond), parkeren bij F1 

G1 (zie 
plattegrond) 

 H3b 13.30 Lo2 
ingang bij beachveld (zie 
plattegrond), parkeren bij F2 

G2 (zie 
plattegrond) 

 H3c 13.30 Lo3 
ingang bij beachveld (zie 
plattegrond), parkeren bij F2 

G3 (zie 
plattegrond) 

 P1a 13.30 173,174* F3 via fietsbruggetje (zie plattegrond) hoofdingang (A) 

 V1d 13.30 273, 274* F3 via fietsbruggetje (zie plattegrond) hoofdingang (A) 

 V1e 13.30 171,172* F4 via oprijlaan (zie plattegrond) hoofdingang (A) 

      

Vrijdag P3a 13.30 371,372* F3 via fietsbruggetje (zie plattegrond) hoofdingang (A) 

 P3b 13.30 373,374* F4 via oprijlaan (zie plattegrond) hoofdingang (A) 

 P3c 13.30 171,172* F3 via fietsbruggetje (zie plattegrond) hoofdingang (A) 

 G3a 13.30 173,174* F4 via oprijlaan (zie plattegrond) hoofdingang (A) 
 
*betreft een ruimte waar de tussenwand tussen twee lokalen is weggeschoven. 
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Samengevat: 
 
Voor vertrek: 

● zorg ervoor dat je bij je hebt: tas, opgeladen Chromebook, oortjes, juiste 
boeken/schoolspullen, drinken/eten 

● controleer in welke ruimte je les hebt en waar je je fiets moet parkeren 
● zorg ervoor dat je thuis naar de wc bent geweest 

 
Op school: 
 

● vanaf 13.20 uur ben je welkom op school, dus niet eerder 
● fiets aan de goede kant het schoolplein op (bruggetje of oprijlaan) 
● parkeer je fiets in het juiste vak (zie schema) 
● neem de juiste ingang (zie schema)  
● loop rechtstreeks naar de aangewezen ruimte 
● volg de instructies van de mentor 
● LET OP: alleen in uiterste nood toiletgebruik toegestaan 

 
Na afloop: 

● verlaat volgens de instructies van de mentor de ruimte 
● docenten dragen zorg voor het desinfecteren van de werkplekken 
● verlaat zo snel mogelijk de school via de aangeven routes 
● LET OP: verlaat het schoolplein direct 

 
 
 
  

4 



 
 
 
 

5 



 

6 


