
 

Beste leerlingen, 
 
Tijdens de persconferentie van minister-president Mark Rutte van gisteravond over de stand 
van zaken in de coronacrisis heeft hij een verlenging van de lockdown in het hele land tot 
dinsdag 9 februari bekend gemaakt. “Er is geen andere keuze”, zo verklaarde Rutte. “De 
cijfers dalen niet snel genoeg, en we hebben ook te maken met de Britse coronavariant. Over 
die variant maken we ons grote zorgen, de beelden vanuit Londen en Ierland zijn – zacht 
gezegd – alarmerend.” 
 
Naast het verlengen van de lockdown is besloten dat met directe ingang de anderhalve 
meter school weer van kracht is in het hele voortgezet onderwijs en moeten leerlingen ook 
onderling weer anderhalve meter afstand in acht nemen. 
  

Hoe gaat het er de komende weken voor jullie uitzien? 
 
Bovenbouw 
De leerlingen uit de examen- en voorexamenklassen hebben van 14 t/m 21 januari 
toetsweek 2. Alle toetsen worden in deze toetsweek afgenomen zoals met jullie is 
afgesproken. Tussen de toetsen mag je op het leerplein of in de aula zitten, vanzelfsprekend 
met inachtneming van de 1,5 meter regel. Vanaf vrijdag 22 januari a.s. worden de lessen aan 
de examenklassen weer fysiek op school gegeven. Over de wijze waarop dit georganiseerd 
gaat worden ontvangen jullie komende week een brief. 
 
Indeling lokalen 
De lokalen zijn ingedeeld op kleine subgroepen (8-11 werkplekken). Al het meubilair staat op 
tenminste één stip afstand. De tafels en stoelen waar je kunt zitten, zijn voorzien van een 
sticker. De opstelling mag niet worden aangepast.  

 
Pauze in het lokaal 

Tijdens de pauze blijven leerlingen en docent in het lokaal of kunnen naar buiten. Het is niet 

toegestaan om in de aula te verblijven. Het is, ook buiten de pauze, toegestaan in de lokalen 

te eten en te drinken. Food for Kids is gesloten. Leerlingen moeten eten en drinken van huis 

meenemen.  

Aan onze bovenbouw leerlingen vmbo-tl, havo, atheneum en 

vwo+/gymnasium 
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Vanaf vrijdag 22 januari geldt een aangepast 40-minutenrooster. Vanaf deze dag zijn er weer 
fysieke lessen in de examenklassen. Om ervoor te zorgen dat er geen lange pauzes zijn met 
een groot aantal leerlingen in de aula is ervoor gekozen de lengte van de lesdag in te korten. 
Daarnaast blijkt uit evaluatie dat leerlingen de intensiteit van de online lessen met veel 
Zoomactiviteiten als heel zwaar ervaren.  
 
1 08.15 –  08.55 
2 08.55 – 09.35 
3 09.35 –  10.15 
4. 10.15 –  10.55 
Pauze  (15 minuten) 
5 11.10 –  11.50 
6 11.50 –  12.30 
7 12.30 –  13.10 
8 13.10 –  13.50 

9 13.50 -   14.30 

 
Essentieel blijven onze volgende vier uitgangspunten: 
 
Elke leerling of medewerker blijft bij de minste of geringste gezondheidsklachten 
thuis!  

Bijvoorbeeld: neusverkoudheid, hoesten, verhoging, moeilijk 
ademen/benauwdheid. Ook als iemand uit het huishouden 38 graden koorts en/of 
benauwdheidsklachten heeft, blijf je thuis. Een medewerker of leerling mag weer 
naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft. 

 Houd afstand tot elkaar en tot medewerkers! 
1,5 meter, bij ons is dat één stip. Zoals bekend zijn er binnen het gebouw vaste 
looproutes aangegeven met gekleurde voetstappen. Op bijna alle routes is 
éénrichtingsverkeer. Loop waar mogelijk achter elkaar, niet naast elkaar. Het 
trappenhuis bij de mediatheek is het trappenhuis naar boven, het andere 
trappenhuis wordt gebruikt om naar beneden te gaan. Volg altijd de vaste route, 
ook wanneer dit betekent dat je om moet lopen. 

 Hygiëne! 
Binnen school geldt voor iedereen een aantal belangrijke hygiënemaatregelen.  

 Het dragen van een mondkapje is verplicht!  
Bij binnenkomst en bij leswisselingen, tijdens pauzes en bij de (beroepsgerichte) 
praktijkvakken 

 
Testen 
Laat uw kind bij klachten altijd testen. Is de test negatief, dan mag uw kind weer naar 
school, nadat de uitslag aan de leerlingcoördinator is doorgegeven. Een afspraak 
maken kan via deze link. 
 
CoronaMelder 
Wij vragen alle medewerkers en leerlingen om de CoronaMelder te installeren. 
 
Onderwijs online 
Leerlingen en docenten met lichte gezondheidsklachten die thuis moeten blijven, 
hebben de mogelijkheid om online onderwijs te volgen via Zoom. Ouders hoeven hun 
kinderen niet ziek te melden, maar zij melden via het formulier in de Stad & Esch app 
dat hun kind online onderwijs volgt. In Magister wordt dit weergegeven met de code OO 
(onderwijs online). De leerlingen ontvangen van de docent een meeting-ID waarmee 
Zoom kan worden geopend. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://coronamelder.nl/
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Met vriendelijke groet,  
mede namens schoolleiding, docenten, ondersteuners en leco’s, 
 
 
 
P.A. de Visser, 
directeur-bestuurder. 
 
 
 


