Aan alle leerlingen, ouders en verzorgers
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Beste leerling en ouder/verzorger,
De school mag weer open voor alle leerlingen! We moeten nog wel 1,5 meter afstand van elkaar
houden. Daarom kunnen niet alle leerlingen tegelijk naar school komen. We hebben als school de
verplichting om alle leerlingen 1 dag in de week les op school aan te bieden. We zijn erg blij dat wij
de ruimte hebben om onze leerlingen voor 50% van de lestijd naar school te kunnen laten komen.
Hoe er dat voor jou uitziet lees je in deze brief.
We splitsen de groep in tweeën
We splitsen iedere klas in tweeën. Leerlingen hebben om de dag les op school, zodat ze in een
periode van twee weken voor alle vakken een keer op school aanwezig zijn. Wanneer de ene groep
les heeft op school volgt de andere groep tegelijk dezelfde les online. De leerlingen volgen dus
thuis dezelfde lessen als de leerlingen op school. Als de groep op school praktijkles heeft
(bijvoorbeeld LO), dan kunnen de leerlingen thuis zelfstandig aan hun schoolwerk werken.
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Bij groepen groter dan 15 leerlingen kan het soms voorkomen dat er een extra werkplek buiten het
lokaal gecreëerd wordt. De vakdocent geeft aan welke leerling van die werkplek gebruikmaakt.
Hoe weet ik in welke groep ik zit?
Dit kun je zien in Zermelo. Als er ‘online’ in het rooster staat dan heb je online les. Staat er niets
dan heb je op school les. De roostermakers zijn druk bezig alles in te roosteren en hopen dat op
vrijdag alle roosters ingevoerd zijn.
Eindexamenleerlingen
Dit systeem gaan we ook voor eindexamenleerlingen hanteren. Zij volgen dus vanaf maandag 1
maart hun lessen ook weer voor een deel online. Uitzondering op dit systeem zijn de
praktijkvakken voor eindexamenleerlingen mavo gemengde leerweg, vmbo basis en vmbo kader.
Alle praktijkuren staan bij deze leerlingen op het rooster. De vakdocent geeft iedere week aan
welke leerlingen tijdens welke praktijklessen verwacht worden.

Inrichting van het gebouw en terrein
Overal op het terrein wordt 1,5 meter afstand aangehouden. Let hier ook op bij het stallen van je
fiets. Je gaat ieder gebouw op de campus binnen aan de voorzijde. Via de achterzijde verlaat je het
gebouw. De looproutes in de gebouwen staan aangegeven op de vloer met pijlen. Je houdt rechts
aan in de gangen en op de trappen.
Extra hygiëne
Er hangen zeepdispensers met desinfecterende gel bij de ingang van alle gebouwen. In elk lokaal
staan desinfecterende handgel en papieren doekjes klaar. Bij binnenkomst was je jouw handen met
desinfecterende gel. Bij het verlaten van het lokaal reinig je jouw tafel. Tijdens verplaatsingen
binnen de school draag je een mondkapje.
Luchtkwaliteitmetingen
Sinds oktober 2020 wordt de kwaliteit van de lucht in de schoolgebouwen gemeten. In slechts
enkele gevallen was het CO2-gehalte te hoog en de luchtkwaliteit dus niet op orde. Dit kon meestal
snel verholpen worden door extra te ventileren. In de aula’s is het lastiger om het CO2 gehalte, na
een verhoogde meting, weer op peil te krijgen. Vandaar dat wij onze leerlingen met nadruk vragen
om buiten te pauzeren. Gelukkig gaan we het voorjaar in dus wordt de temperatuur aangenamer.
Heb je nog vragen?
Stel ze aan je mentor!
We kijken er enorm naar uit iedereen weer te zien op school!

Met vriendelijke groet,

Monique van Roosmalen
rector

