
 

Beste leerlingen, 
 
Op dinsdag 2 juni a.s. gaat Stad & Esch gefaseerd weer open. In deze brief 
brengen we jullie op de hoogte van wat dat betekent. Het is op 2 juni ruim 11 
weken geleden dat we elkaar echt ontmoet hebben. De eisen rond de 1,5 
meter samenleving gelden ook op school en dat betekent dat het er op 
Stad & Esch, als 1,5 meter school, echt anders aan toe gaat dan we gewend 
zijn en het liefst zouden willen. Vanuit de overheid is een protocol opge-
steld met regels die voor alle middelbare scholen in Nederland gelden. De 
informatie in deze brief is daarop gebaseerd. 
 
Elke leerling of medewerker blijft bij de minste of 
geringste gezondheidsklachten thuis! 
(bv. neusverkoudheid, hoesten, verhoging, moeilijk ademen/benauwdheid) 

 
In en rond school zijn de RIVM-richtlijnen leidend. Dat betekent: 
 
1. Leerlingen en medewerkers houden anderhalve meter afstand van el-

kaar. Dit geldt ook voor medewerkers onderling en voor leerlingen on-
derling. 

2. We wassen onze handen meerdere keren per dag goed, tenminste 20 
seconden.  

3. We schudden geen handen. 
4. We hoesten en niezen in onze elleboog. 
5. We zitten niet aan ons gezicht. 

 
Hoe gaat het er de komende weken voor jullie uitzien? 
 
De leerlingen praktijkonderwijs gaan vanaf 2 juni gefaseerd en in subgroe-
pen weer lessen volgen op school. Dit betekent 1 week les op school in jouw 
subgroep en 1 week online les zoals je de afgelopen weken gewend bent. 
Vanuit alle lokalen kan de docent er voor kiezen via een camera (livestream) 
de leerlingen thuis en op school met elkaar te verbinden en/of kunnen leer-
lingen thuis de les op afstand volgen. Ook kan de docent het smartscherm 
met alle leerlingen delen. 
 
Welke subgroep op school les heeft, kun je zien in WebUntis onder ‘Berich-
ten’.  
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Alle leerlingen volgen zoveel mogelijk lessen vanuit een vast lokaal. De do-
centen wisselen van lokaal. Alleen voor de praktijkvakken, de kunstvakken 
en lo gaan leerlingen naar een ander lokaal. 
 
P1A - lokaal D0.14 P2A  - lokaal D0.39 P4A  - lokaal D0.38 
P1B  - lokaal D0.13 P3AB  - lokaal D008 P4B  - lokaal D0.34 
 
Indeling lokalen 
De lokalen zijn ingedeeld op de kleine subgroepen (8 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.  
 
Gebruik openbaar vervoer (OV) 
Wanneer je binnen een straal van 8 kilometer van de school woont, word je 
uitdrukkelijk verzocht om geen gebruik te maken van het OV en zoveel mo-
gelijk op de fiets te komen dan wel je te laten brengen en halen door een 
ouder/verzorger. Voor leerlingen die verder wonen dan 8 km en op het OV 
zijn aangewezen, zoekt de overheid naar een oplossing. 
 
Gefaseerde start van de dag 
Om de leerlingenstroom bij aanvang van de dag geleidelijk te laten verlo-
pen komen leerlingen op verschillende tijdstippen het gebouw in:  
 
× tussen 8.05 – 8.15 uur komen de leerlingen klas 1 en 2 binnen 
× tussen 8.20 – 8.30 uur komen de leerlingen klas 3 en 4 binnen 
 
Zorg ervoor dat je binnen deze 10 minuten in het lokaal bent waar je les 
hebt. De docent is daar dan al aanwezig. 
 
40-minutenrooster 
Vanaf 2 juni geldt een aangepast 40-minutenrooster: 
 
1 08.15 –  08.55 
2 08.55 – 09.35 
3 09.35 –  10.15 
4. 10.15 –  10.55 
Pauze  (10 minuten) 
5 11.05 –  11.45 
6 11.45 –  12.25 
7 12.25 –  13.05 
8 13.05 –  13.45 
 
Kluisjes en kapstokken 
De kluisjes en de kapstokken op school mogen niet gebruikt worden. Je 
neemt al je spullen mee in het lokaal. Voor de zomervakantie krijg je nog 
wel de gelegenheid je kluisje leeg te maken. Tijdens lo neem je je device 
mee. De docent zorgt ervoor dat deze onder toezicht blijven. 
 
Pauze in het lokaal 
Tijdens de pauze blijven leerlingen en docent in het lokaal. Het is toege-
staan in de lokalen te eten en te drinken. Food for Kids is gesloten. Leer-
lingen moeten eten en drinken van huis meenemen. 
 
Risicogroepen 
Er zijn zowel leerlingen als docenten die tot een risicogroep behoren of een 
gezinslid hebben die tot een risicogroep behoort. Deze leerlingen blijven 
alle lessen thuis online volgen en deze docenten blijven de lessen online 
vanuit huis geven. 
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Tijdens deze lessen komt een onderwijsassistent in het lokaal om de leer-
lingen te begeleiden bij de les die de betreffende docent vanuit huis geeft. 
Wanneer zo’n les op het 1e of laatste lesuur van een dag valt, gaat deze al-
leen door voor de leerlingen die thuis online onderwijs volgen.  

 
Belangrijk: Houd afstand! 
 
Let ook als je onderweg naar school bent op de onderlinge afstand. Fiets 
achter elkaar. 
 
Fietsen stallen 
Voor het stallen van fietsen, scooters e.d. is een vaste indeling bij de Prak-
tijkschool.  
 
× klas 1 en 2 zetten hun fiets in de fietsenstalling van de Praktijkschool 
× klas 3 en 4 zetten hun fiets rechts van de ingang rondom de picknickta-

fels 
 
Leerlingen die met een elektrische fiets komen, kunnen deze blijven stallen 
in de aparte stalling op de plekken met een sticker. 
 
Houd één stip afstand!  
In de aula, in de gangen en op de looproutes buiten school zijn op de grond, 
om de anderhalve meter, stippen aangebracht. Deze helpen je om vol-
doende afstand te bewaren. 
 
Vaste looproutes 
Binnen het gebouw zijn vaste looproutes aangegeven met gekleurde voet-
stappen (zoals bij onze open dagen). Op bijna alle routes is éénrichtingsver-
keer. Loop altijd achter elkaar, niet naast elkaar. Volg altijd de vaste route, 
ook wanneer dit betekent dat je om moet lopen. 
 
Liften 
Als je toestemming hebt, mag je gebruik maken van de lift. Er mag echter 
maar 1 persoon tegelijkertijd in de lift. 
 
Einde van de lesdag 
Na de laatste les verlaat je het lokaal als de docent dit toestaat. Houd bij het 
verlaten van het gebouw één stip afstand, ga via de aangegeven route naar 
buiten en ga direct naar huis. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 

pagina 4/5 Belangrijk: Hygiëne! 
 
Binnen school geldt voor iedereen een aantal belangrijke hygiënemaatrege-
len. 
 
Desinfecteren van je handen bij binnenkomst en vertrek gebouw 
Als je het gebouw binnenkomt en als je het gebouw verlaat moet je je han-
den desinfecteren met gel. Bij de entree staan daarvoor vier zuilen met elle-
boog bediening en papieren zakdoekjes. Na binnenkomst ga je direct naar 
je lokaal. 
 
Deuren 
Alle deuren op school staan de hele dag open. Hiermee wordt handcontact 
met de deurkruk voorkomen. 
 
Desinfecteren van je handen bij binnenkomst van het lokaal 
Als je een lokaal binnenkomt moet je je handen desinfecteren met gel. Deze 
staat bij de ingang van elk lokaal. 
  
Reinigen van je eigen tafel bij binnenkomst en bij vertrek 
Leerlingen en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met op-
pervlaktespray en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal.  
 
Reinigen leermiddelen en gereedschappen 
Gereedschappen in praktijklokalen worden na gebruik door leerlingen of 
leerkrachten schoon gemaakt. 
 
Lessen lo 
Tijdens de lessen lo wordt niet omgekleed naar sportkleding en mag na af-
loop niet gedoucht worden. Houd hier rekening mee bij je kledingkeuze 
voor die dag. Je moet van school naar de sportvelden lopen, ga niet op de 
fiets. 
 
Beeldende vorming 
In verband met de hygiëne moet je voor het vak beeldende vorming zelf 
kleurpotloden, schaar, puntenslijper e.d. mee naar school nemen. 
 
Gezicht beschermende maatregelen 
Bij enkele (beroepsgerichte) praktijkvakken kan het gebruik van een mond-
masker verplicht worden gesteld door de docent. Bijvoorbeeld bij het vak 
Koken. 
 
Ventilatie- en luchtbehandelingssysteem 
Zowel de verwarming in de winter als de koeling in de zomer van het ge-
bouw gaat via de lucht. De installatie is zo afgesteld dat gebruikte lucht 
voor 100% naar buiten wordt afgevoerd en er 100% frisse lucht van buiten 
naar binnen wordt gevoerd. Lucht wordt niet gemengd (recirculatie).  
 
Toiletten 
In alle toiletgroepen van Stad & Esch hangt papier om je handen mee af te 
drogen en is een prullenbak opgehangen. 
Bij de kranen van de wasbakken is de waterbesparende sproeier vervangen 
zodat er een straal water uit de kraan komt. 
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dat het er vanaf 2 juni echt anders aan toe zal gaan op school dan in tijd van 
voor 16 maart. We houden er serieus rekening mee dat we ook (bij de start 
van) het komende schooljaar nog in een anderhalve meter school moeten 
werken en leren. 
 
In de loop van juni ontvang je meer informatie over o.a. de overgang, boe-
ken inleveren, kluisje leegmaken en de start van het nieuwe schooljaar. 
 
We gaan het de komende periode met elkaar doen en ik heb er vertrouwen 
in dat we hierbij op elkaar kunnen rekenen: Samen voor elkaar! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens schoolleiding, docenten, ondersteuners en leco, 
 
 
 
 
P.A. de Visser, 
directeur-bestuurder. 
 
 


