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Weer alle dagen naar school
Vanaf maandag 7 juni komen alle leerlingen weer naar school. Daar zijn we heel erg blij om.
Eindelijk kunnen de leerlingen elkaar allemaal weer ontmoeten. En eindelijk kunnen wij weer
lesgeven aan een volle klas. We zijn best tevreden met het hybride onderwijs dat we de
afgelopen maanden gegeven hebben, maar allemaal op school is zóveel beter en fijner!
Tegelijkertijd weten we dat er ook zorgen zijn over deze herstart. Zowel bij leerlingen als bij
medewerkers. Is het allemaal wel veilig genoeg? Leerlingen hoeven onderling niet langer
anderhalve meter afstand te houden. Dat moet wel ten opzichte van de medewerkers van de
school. En let wel: veel docenten zijn nog niet gevaccineerd. Er zijn ook leerlingen die nog niet
gerust zijn op een volledige heropening van de school. Daarom is het goed om alle
veiligheidsmaatregelen die we nemen nog eens op een rij te zetten. Ik hoop dat u met uw kind
alle afspraken nog een keer doorneemt. Als we het samen doen, dan ben ik ervan overtuigd dat
iedereen met een gerust hart naar school kan komen.
De start van de dag
• Als leerlingen binnenkomen dan ontsmetten ze hun handen en zetten ze een mondkapje op.
Dit is verplicht. Conciërges en teamleiders zien hierop toe.
• Leerlingen gaan meteen naar het lokaal. Jassen kunnen gewoon in de kluis. De
lokaaldeuren staan open.
De lessen
• We hanteren weer het normale 50-minuten rooster.
• Leerlingen zorgen ervoor dat ze op minimaal 1,5 meter afstand blijven van medewerkers
van de school. Zij moeten zich realiseren dat het niet naleven van deze regel vervelende
gevolgen kan hebben voor de gezondheid van anderen.
• Docenten en TOA’s bewegen tijdens de les niet door het lokaal. Zonodig komt een leerling
naar het bureau van de docent. Rondom het bureau van de docent zijn daarom schermen
aangebracht.
• In alle lokalen wordt maximaal geventileerd. Docenten en leerlingen zien daar gezamenlijk
op toe.
• De mediatheek blijft gesloten. Boeken e.d. lenen kan niet. Het Studiecentrum is wel open.
De leswisselingen
• Bij leswisselingen gaan de leerlingen zich weer verplaatsen naar het lokaal van de volgende
les.
• Het éénrichtingsverkeer wordt opgeheven. We streven naar zo min mogelijk ‘loopmeters’ in
de school.
• Bij binnenkomst in het lokaal ontsmetten leerlingen hun handen.

De pauzes
• Leerlingen pauzeren zoveel mogelijk buiten. Leerlingen mogen ook gebruik maken van het
sportveld.
• Stewards (derdeklassers) worden weer ingezet.
• De catering blijft gesloten.
De zelftesten
• Deze week krijgen alle leerlingen vier zelftesten mee. De conciërges zijn afgelopen dinsdag
begonnen met uitdelen van de testen.
• Als de testen op zijn, dan kunnen leerlingen zelf nieuwe halen in het Studiecentrum. Per
leerling zijn er twee testen per week beschikbaar.
• Ik doe een nadrukkelijk beroep op de leerlingen om twee keer per week een zelftest te
doen. Bijvoorbeeld op zondagavond en woensdagavond. Ik hoop dat u uw kind hierbij
begeleidt.
• Als de uitslag positief is dan blijft de leerling thuis en neemt contact op met de GGD.
• Je doet een zelftest alleen als je klachtenvrij bent. Als je klachten hebt, dan blijf je thuis en
neem je contact op met de GGD.
• Leerlingen doen de zelftest thuis in verband met de privacywetgeving.
Met al deze maatregelen proberen we een veilig gevoel te creëren. Mocht een leerling zich
desondanks nog niet veilig genoeg voelen, dan kan hij/zij een gesprek aangaan met de mentor
om te onderzoeken wat er nodig is om wel op school les te kunnen volgen.
Met vriendelijke groet,
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