
 

 

 
 

 
Geachte ouders, beste leerlingen,  
 

Hierbij, zoals beloofd, de gedetailleerde informatie over het opstarten van de hele school met halve klassen 
vanaf morgen, dinsdag 2 maart 2021.  
 
Vanaf dinsdag 2 maart gaat het als volgt:  

• We hebben elke klas in twee delen verdeeld: groep 1 en groep 2. In de bijlagen is te zien in welke 
groep iedereen zit. Kijk daarvoor naar het cijfer (1 of 2) in de gele kolom voor de namen.  

In de onderbouw heeft de mentor de groepen samengesteld. In de bovenbouw heeft de roostermaker 
dat gedaan, omdat daar niet alleen de klas in twee groepen moet worden verdeeld maar ook alle 
clustergroepen. We kunnen helaas niet ingaan op eventuele verzoeken om de verdeling over de twee 
groepen aan te passen.  
 

• De regering heeft bepaald dat binnen de groepen met vaste koppeltjes van twee leerlingen gewerkt 
mag worden. De twee leerlingen van zo’n koppeltje hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te 

houden, maar wel naar andere koppeltjes.  
Let op: zo’n koppeltje geldt voor alle lessen en alle weken zolang de 1,5 meter maatregel van kracht 
is! Er mag dus niet per les of na een paar weken gewisseld worden van koppeltje. Het enige dat mag 
is een koppeltje weer opbreken. Maar er mag dan dus geen ander koppeltje worden gevormd.  
We laten het aan de leerlingen zelf over om koppeltjes te vormen. Het is geen verplichting, want een 
leerling mag er ook voor kiezen liever alleen te zitten.  
Verder zal het in de klassen met clusters zo zijn dat koppeltjes niet alle lessen in hetzelfde lokaal 

zitten omdat de roosters verschillen. Dan kan zo’n koppeltje dus maar een beperkt aantal lessen 
naast elkaar zitten.  
Leerlingen die een koppeltje willen vormen moeten dat doorgeven aan  hun mentor. 
De mentor geeft de namen van de koppetjes door aan de docenten, zodat iedereen op de hoogte is. 
 

• De docenten geven met post-it-plakkertjes de tafels aan waar leerlingen mogen zitten zodat zo goed 

mogelijk de 1,5 meter afstand wordt gewaarborgd. 
In de lokalen zullen we weer goed ventileren. Daardoor zal het soms fris zijn in de lokalen. Het is 
daarom aan te raden passende warme kleding mee te nemen.  

 

• Op dinsdag 2 maart komen alle leerlingen van groep 1 naar school en volgen de leerlingen van groep 
2 thuis via Teams de les. Op woensdag 3 maart komen de leerlingen van groep 2 naar school en 
volgen de leerlingen van groep 2 thuis via Teams de les. Enzovoort, telkens om en om. Voor de 

eerste zes lesdagen is het dus als volgt:  

Dag Op school groep Thuis via Teams groep 

Dinsdag 2 maart 1 2 

Woensdag 3 maart 2 1 

Donderdag 4 maart 1 2 

Vrijdag 5 maart 2 1 

Maandag 8 maart 1 2 

Dinsdag 9 maart  2 1 

 
Op het roosterbord zal elke dag ook staan welke groep aan de beurt is om naar school te komen.  
  

De helft van de leerlingen die niet op school is op een bepaalde dag volgt de lessen dus via Teams 
thuis. Het advies dat we aan de docenten geven is daarbij de instructietijd te beperken tot maximaal 
25 minuten. Daarna krijgen alle leerlingen opdrachten om de rest van de les aan te werken. De 

leerlingen thuis loggen dan uit (zodat hun schermtijd  beperkt blijft) maar werken wel thuis aan de 
opdracht(en), de leerlingen op school werken aan de opdracht(en) in de klas.  
NB: Bij bewegingsonderwijs zal er geen Teamsles zijn voor de leerlingen die die dag niet op school 
zijn. Voor muziek in de onderbouw geldt hetzelfde. Voor de andere praktische vakken zal de 

Teamsles ook vaak heel beperkt zijn of ontbreken.  
 

• Examenleerlingen gaan ook in dit patroon mee en zijn dus ook om de dag op school en thuis. Omdat 
de lessen weer 45 minuten zijn is er geen middagprogramma meer. Het is niet mogelijk om het 
schema van voor de voorjaarsvakantie voor de examenleerlingen (nl alle examenleerlingen op 
school; het deel dat niet in de les is zit onder toezicht in een andere ruimte op school) aan te houden 
als ook (de helft van) alle andere leerlingen op school zijn.   



 

• We gaan weer werken met het tijdschema van het begin van deze cursus, d.w.z. weer lessen van 45 
minuten, maar alle ochtendpauzes zijn weer na les 3 en alle middagpauzes na les 5. Dat moet zo ivm 
het pauze houden in de lokalen in plaats van het Clockhuys, de Pitstop en de Chill. 
Het tijdschema is daarom voor alle klassen als volgt:  

Les Tijden 

1 08.30 – 09.20 

2 09.20 – 10.05 

3 10.05 – 10.50 

Pauze  

4 11.15 – 12.00 

5 12.00 – 12.45 

Pauze  

6 13.15 – 14.00 

7 14.00 – 14.45 

8 14.45 – 15.30 

9 15.30 – 16.20 

 
Er gaat geen bel meer om 8.25 uur. Dat was vroeger het signaal dat leerlingen naar de lokalen 
mochten gaan. Tot die tijd moesten ze wachten in de hal, de Chill of het Clockhuys. 
Dat is nu niet gewenst omdat we concentraties van leerlingen willen voorkomen.  

Leerlingen die om 8.30 uur moeten beginnen, mogen daarom meteen naar het lokaal gaan als ze op 
school aankomen. Aan docenten vragen we om leerlingen uiterlijk om 8.20 uur in het lokaal te laten.  
De kluisje`s mogen niet gebruikt worden. Alleen als een leerling die eerste keer weer op school is 
mag hij/zij er wat uithalen, daarna dus niet meer. Dit is om drukte bij de kluisjes te voorkomen.   
 

• Alle lessen worden weer gegeven, dus bijvoorbeeld ook bewegingsonderwijs. Dat heeft weer enkele 
roosterwijzigingen tot gevolg. Kijk daarom in SOMtoday voor het rooster zoals dat zal gelden vanaf 2 

maart. 
 

• De docenten blijven in hun normale lokaal volgens het rooster en de leerlingen (d.w.z. de helft die er 
die dag is) lopen tussen de lessen van het ene lokaal naar het andere. Daarbij dragen ze een 
mondkapje. Alleen als een leerling in het lokaal zit mag het mondkapje af.  
 

• De bekende hygiënemaatregelen blijven van toepassing. Dus: mondkapje op zodra een leerling de 
school binnenkomt. Het mondkapje mag alleen af als de leerling zit in het lokaal of als de gymles 
begint. Voor enkele leerlingen blijft hier de uitzondering van kracht die er ook voor Kerst was.  
Verder: regelmatig handen wassen en bij binnenkomst in het lokaal de handen ontsmetten met de 
gel die bij de ingang van het lokaal staat. 

 
• Tijdens de pauzes zullen de leerlingen in de lokalen moeten blijven onder toezicht van de docent die 

het lesuur gaf net voor de pauze. (daarom moeten de pauzes van alle leerlingen gelijk zijn). De 
kantine blijft dicht. Leerlingen zullen dus zelf eten en drinken mee moeten nemen van huis.  
 

• Voor leerlingen die in de groep zitten die op school aanwezig is geldt in geval van een tussenuur het 
volgende:  
-  is het een tussenuur dat standaard in het rooster zit en je hebt geen studiehuisuur -> ga 
 dan naar het Clockhuys en werk daar zelfstandig; houd daar de 1,5 meter afstand aan! 

- is het een extra tussenuur vanwege afwezigheid van een docent -> zie het roosterbord 
 waarop te zien is waar de klas heen gaat en daar zelfstandig werkt.  Meestal zal dat de Pit-
 Stop zijn.  
 

• De repetitieweek voor alle niet-examenklassen gaat door zoals eerder aangekondigd en vindt plaats 
van woensdag 10 maart t/m dinsdag 16 maart.  

In de bijlage staat het rooster voor die repetitieweek.  
De docenten zullen zo snel mogelijk de stof voor de repetities bekend maken. Kijk daarvoor ook in 

SOMtoday.  
In die repetitieweek komen alle niet-examenleerlingen elke dag op school voor (meestal) twee 
repetities. We spreiden dat zo over de lokalen en de tijden op de dag dat we de 1,5 meter afstand 
kunnen waarborgen. De examenleerlingen hebben in die periode gewoon hun om-en-om schema van 
les op school en les thuis via Teams. 

Vanaf 17 maart is het dan weer afwisselend een dag op school en een dag thuis.  
 

Op de volgende pagina’s hebben we enkele gedeelten afgedrukt uit het officiële protocol over klachten, 
wanneer thuis blijven, testen enzovoort.  
 
Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding, Gijsbert van der Beek 



 

Uit het officiële protocol voor het onderwijs 
 

Klachten en thuisblijfregels  

Medewerkers doen dagelijks (thuis) voor aanvang van de werkzaamheden een gezondheidscheck  

Als een van de vragen met 'ja’ wordt beantwoord, dan moeten de medewerkers thuisblijven en zich 
laten testen.  

Een personeelslid/leerling met een of meer van de volgende (luchtweg) klachten blijft thuis bij:  
• Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)  
• Hoesten  

• Benauwdheid  
• Verhoging of koorts  
• Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping)  
 
Testen is altijd vrijwillig. Daarnaast geldt dat leerlingen en ouders niet kunnen worden verplicht om 
de uitslag van een test met de school te delen. 

Een personeelslid/leerling mag weer naar school als de coronatest een negatieve uitslag heeft.  

Een personeelslid/leerling blijft thuis als iemand in het huishouden naast milde verkoudheidsklachten 
ook koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.  

Conform richtlijn RIVM: Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (verhoging, 

koorts, neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of plotseling verlies van reuk of smaak (zonder 
neusverstopping) gaat de leerling naar huis en wordt geadviseerd om zich te laten testen. 

Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen op dezelfde 
school worden hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd als diegene last heeft van koorts en/of 
benauwdheid. Ook hier wordt geadviseerd om zich te laten testen indien zij klachten vertonen.  

Conform richtlijn RIVM: Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt 

(verhoging, koorts, neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of plotseling verlies van reuk of smaak 
(zonder neusverstopping) gaat het personeelslid naar huis en wordt geadviseerd zich te laten testen.  

Het is gebruikelijk dat scholen uitbraken van infectieziekten melden bij de GGD-afdeling 
infectieziektebestrijding. Er is een nationaal testbeleid hetgeen geldt voor COVID-19, waarin is 
bepaald dat de schoolleider of locatiemanager één of meer bevestigde besmettingen met COVID-19 
meldt bij de GGD als zij daarover nog niet door de GGD zijn benaderd.  

In het geval een persoon in contact is gekomen met iemand met COVID-19, gaat diegene in 
quarantaine. Sinds 1 december jl. kan diegene die geen klachten heeft, zich laten testen tijdens de 
quarantaineperiode. Dit is mogelijk vanaf de 5de dag nadat die persoon in contact is gekomen met 
een besmet persoon.  

Iedereen met aan COVID-19 gerelateerde klachten wordt dringend verzocht zich te laten testen. Zie 
m.b.t. de instructies ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-COVID-19/testen  

 

Positief getest op COVID-19  

Een personeelslid/leerling die positief getest is op COVID-19 gaat in thuisisolatie. Betreffende 
persoon mag weer uit isolatie nadat deze 24 uur geen klachten meer heeft gehad die passen bij 
COVID-19 én het minimaal 7 dagen geleden is dat het personeelslid/leerling ziek werd. Zie ook 
https://lci.rivm.nl/leefregels  

Een personeelslid/leerling die positief getest is op COVID-19 maar geen klachten heeft moet 5 

dagen vanaf de testafname thuisblijven in isolatie, omdat dit besmettelijk kan zijn voor anderen.  

Ook huisgenoten moeten thuisblijven, omdat zij misschien besmet zijn geraakt en op deze wijze 
voorkomen dat zij anderen besmetten. De isolatie eindigt als er 5 dagen na de testafname geen 
klachten zijn die passen bij COVID-19. De GGD bespreekt met de geteste wanneer dit het geval is.  
Als zich binnen 5 dagen na testafname klachten ontwikkelen bij het personeelslid/leerling, dan blijft 

de thuisisolatie in stand. Ook huisgenoten moeten dan thuis in quarantaine blijven tot 10 dagen na 
het laatste risicocontact met het personeelslid/leerling.  

Een personeelslid/leerling blijft vanaf het moment dat hij/zij klachten heeft thuis en wordt 
geadviseerd om zich te laten testen. Diens huisgenoten mogen geen bezoek ontvangen. Heeft het 
personeelslid/leerling ook last van koorts of benauwdheid, dan moeten de huisgenoten eveneens 
thuisblijven. Ook als zij zelf geen klachten hebben. Huisgenoten die werkzaam zijn in de vitale sector 

of een cruciaal beroep hebben blijven ook thuis. Voor deze mensen kan een uitzondering worden 
gemaakt als zij geen klachten hebben. Dat kan alleen na overleg met de werkgever, of bedrijfsarts 
en de GGD.  

 

Negatief getest op COVID-19  

Indien een personeelslid/leerling negatief wordt getest en toch nog klachten heeft, dan kan diegene 
naar werk/school. Indien het personeelslid/de leerling opnieuw klachten krijgt, dan blijft diegene 
thuis en wordt geadviseerd dat diegene zich opnieuw laat testen.  

 

 


