
Leiderdorp, 2 oktober 2020 

 

Betreft: aangepaste les- en pauzetijden en nieuwe maatregelen vanaf aanstaande maandag 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

De leerlingen hebben vanmiddag al een e-mailtje ontvangen met een eerste aankondiging op VHL 

TV.  Zoals daar is aangekondigd, zullen we in deze e-mail u en jullie nu ook uitgebreider informeren 

over het dringende advies om mondkapjes te dragen en over de maatregel om gespreide pauzes in te 

voeren. 

Mondkapjes: 

Zoals u misschien al weet, geldt voor het voortgezet onderwijs vanaf 5 oktober het dringende advies 

om een mondkapje te dragen in gangen en andere ruimten buiten het klaslokaal. Het gaat om 

plekken waar veel leerlingen en medewerkers elkaar passeren, en afstand houden niet altijd goed 

mogelijk is. In de klas kan het mondkapje af. Alleen bij de praktijkvakken in het vmbo is het advies 

een mondkapje te gebruiken in het lokaal als voldoende afstand houden niet mogelijk is.  

  

In het hele land nemen de besmettingen toe en eerder deze week kwam het kabinet al met het 

advies om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes. SCOL vindt het belangrijk om er 

samen alles aan te doen om besmetting te voorkomen. Daarom volgen we dit nieuwe advies voor de 

middelbare scholen graag op, evenals alle andere schoolbesturen in de Leidse regio. Het mondkapje 

is een aanvulling op de basisregels in de strijd tegen corona. Het blijft dus belangrijk om afstand te 

houden, handen te wassen, te hoesten en te niezen in de ellenboog, thuis te blijven bij klachten, te 

testen en thuis de uitslag af te wachten.  

  

Het advies geldt vanaf aanstaande maandag. Hoewel het niet verplicht is, hopen wij op uw begrip. 

Wij verzoeken u vriendelijk om ervoor te zorgen dat uw kind maandag een mondkapje bij zich heeft.  

  

Het laatste wat we willen is dat we weer scholen volledig moeten sluiten en leerlingen alleen weer 

thuis online les kunnen krijgen. Technisch kan het, maar techniek kan nooit het persoonlijke contact 

op school vervangen tussen leerlingen, docenten en medeleerlingen. School betekent bovendien 

zoveel meer dan alleen onderwijs krijgen. Het is voor leerlingen een belangrijk deel van hun sociale 

leven. Wij zien dit advies dan ook als een extra stap om ervoor te zorgen dat de scholen open kunnen 

blijven en het onderwijs zo normaal mogelijk kan doorgaan.  

Wij hopen op uw medewerking.  

  

Gespreide pauzes  

 De afgelopen twee weken is een aantal leerlingen besmet (geweest) met het Corona virus. De 

besmettingen betroffen nagenoeg allemaal 4 mavoleerlingen. De betreffende leerlingen en hun 

ouders zijn hierover door ons steeds geïnformeerd. Afgelopen week heeft de schoolleiding steeds 

https://youtu.be/dA6d_kD_zVo
https://youtu.be/dA6d_kD_zVo


goed contact gehad met de GGD. Hun dringend advies is nu om de komende weken een systeem van 

gespreide pauzes in te voeren. Op die manier kunnen we de beschikbare vierkante meters van ons 

gebouw zo goed mogelijk te gebruiken op de momenten waarop leerlingen en personeel niet in een 

lessituatie zijn. Dit advies volgen we op. Vanaf aanstaande maandag 5 oktober zullen er daarom voor 

de leerlingen in het derde en vierde leerjaar andere lestijden zijn.  

 
De les- en pauzemomenten voor leerjaar 3 en 4 worden anders (in rood en geel): 

1e uur: 8.30 - 9.15 
2e uur: 9.15 - 10.00 
3e uur: 10.00 – 10.45 
Pauze: 10.45 - 11.00 
4e uur: 11.00 - 11.45 
5e uur: 11.45 - 12.30 
Pauze: 12.30 - 13.00 
6e uur: 13.00 - 13.45 
7e uur: 13.45 - 14.30 
Pauze: 14.30 - 14.45 
8e uur: 14.45 - 15.30 

 
De les- en pauzemomenten voor leerjaar 1 en 2 blijven zoals ze waren: 

1e uur: 8.30 - 9.15 
2e uur: 9.15 - 10.00 
Pauze: 10.00- 10.15 
3e uur: 10.15 – 11.00 
4e uur: 11.00 - 11.45 
Pauze: 11.45 - 12.15 
5e uur: 12.15 - 13.00 
6e uur: 13.00 - 13.45 
Pauze: 13.45 - 14.00 
7e uur: 14.00 - 14.45 
8e uur: 14.45 - 15.30 

 
In Magister en Zermelo is het aanpassen van de pauzetijden niet mogelijk. Hierdoor zal het soms 

lijken dat een les 60 of 75 minuten duurt. Het betreft hier lessen met voorafgaand of na afloop een 

kleine of grote pauze.  

 
Belangrijke andere afspraken vanaf aanstaande maandag: 

 
1. De lesbel blijft volgens het ‘oude’ rooster de leswisselingen aangeven en geldt dus voor klas 

1 en 2. Docenten die lesgeven aan leerjaar 3 of 4 laten hun klas zelf het lokaal verlaten om 
pauze te houden, om resp. 10.45 uur, 12.30 uur en 14.30 uur. 
 

2. Op alle trappen hanteren we vanaf maandag de regel 'rechts houden'. 
 

Bovenstaande zal best even wennen zijn, maar we willen echt alle leerlingen vragen om goed op te 
letten zodat we samen de school veilig kunnen houden en elkaar zo min mogelijk te storen tijdens de 
lessen.  

 
Brief GGD 



Tot slot nog een aanvullende mededeling over de brief die u donderdagochtend ontvangen heeft van 
de GGD. Om verwarring te voorkomen willen we nogmaals benadrukken: Een leerling die besmet is 
met het coronavirus, moet ten minste 7 dagen thuisblijven. Als hij/zij daarna ten minste 24 uur 
klachtenvrij is, mag de leerling weer naar school. Dit geldt ook als een ander gezinslid op dat moment 
besmet is met het coronavirus. Dit, omdat aangenomen wordt dat eerder besmette personen die na 
7 dagen quarantaine én tenminste 24 uur klachtenvrij zijn, 8 weken immuun zijn.   

 
Mochten er vragen zijn over bovenstaande, dan horen we het uiteraard graag! 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Deirdre Broshka, teamleider brugklassen  
Christine Visser, teamleider 2-4mavo  
Pieter Snaterse, teamleider 2+3havo/vwo 
Ron Onderwater, directeur 


