
  
  
  
Betreft: Onderwijs vanaf 8 maart  
  
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,  
 
Hopelijk heeft iedereen, mede dankzij het heerlijke weer, een fijne vakantie gehad. Zoals 
jullie weten, kunnen de leerlingen in het Voortgezet Onderwijs weer naar school. Wij denken dat dit 
voor iedereen heel goed nieuws is. De afgelopen periode met alleen maar online lessen was voor 
iedereen best zwaar. Ook de komende periode gaat alles nog altijd niet terug naar normaal. We 
moeten nog steeds de 1,5 meter afstand in acht nemen en kunnen daardoor steeds maar een deel 
van de leerlingen op school ontvangen. De leerlingen zullen dus ook nog lessen online volgen. 
   
Deze week hebben we de tijd genomen om een plan uit te werken waarbij iedere leerling zoveel 
mogelijk naar school kan komen. Hierbij zijn we uitgekomen bij een systeem waarbij de 
leerlingen om en om met de hele klas een dag naar school komen, afgewisseld met een dag thuis. Op 
deze manier hebben de leerlingen in twee weken tijd alle verschillende lessen op 
school minimaal een keer gehad.   
 
Hieronder werken we puntsgewijs de nieuwe situatie uit die vanaf maandag 8 maart zal gelden:  
 
Lestijden  
Vanaf aanstaande maandag zullen de lessen plaats gaan vinden aan de hand van nieuwe lestijden. De 
lessen duren (weer) 45 minuten en er zal gewerkt worden met gescheiden pauzes. We hebben 
ervoor gekozen om de derde pauze te laten vervallen en om een onderscheid te maken tussen 4 
mavo en de overige leerlingen. Het schema is als volgt:  
 
Lesrooster vanaf 8 maart:  
Klas 1, 2 en 3    4 mavo  
lesuur  1  08.30-09.15  lesuur  1  08.30-09.15  
  2  09.15-10.00    2  09.15-10.00  
  3  10.00-10.45  Pauze    10.00-10.15  
Pauze    10.45-11.00    3  10.15-11.00  
  4  11.00-11.45    4  11.00-11.45  
  5  11.45-12.30  Pauze    11.45-12.15  
Pauze    12.30-13.00    5  12.15-13.00  
  6  13.00-13.45    6  13.00-13.45  
  7  13.45-14.30    7  13.45-14.30  
  8  14.30-15.15    8  14.30-15.15  
 

Schema op school en thuisonderwijs: Hieronder is per twee weken zichtbaar gemaakt welke klassen 
op welke dag op school hun lessen volgen. Voor de overige dagen geldt dat de leerlingen vanuit huis 
de online lessen volgen. In Zermelo en magister zal ook duidelijk zichtbaar worden of een dag online 
of fysieke lessen bevat.  
 



  Klas 1  
  

Klas 2   
mavo  

Klas 2  
mh/hv/h/v  

Klas 3  Klas 4  
  

Ma  Op school    Op school    Op school   
Di    Op school    Op school  Op school  
Wo  Op school    Op school    Op school   
Do    Op school    Op school  Op school  
Vrij  Op school    Op school    Op school   
Ma    Op school    Op school  Op school  
Di  Op school    Op school    Op school   
Wo    Op school    Op school  Op school  
Do  Op school    Op school    Op school   
Vrij    Op school    Op school  Op school  
  
Start van de dag: De deuren van school zullen elke ochtend om 8.20 uur open gaan, later dan we 
gewend zijn. Alleen de leerlingen van 4 mavo kunnen hun jas ophangen en kluisje gebruiken. Voor 
alle leerlingen van klas 1, 2 en 3 geldt het volgende: ‘s ochtends direct naar het lokaal, jas en tas 
meenemen. Dus niet voor aanvang van de schooldag eerst in de aula gaan zitten.   
 
Klas 1, 2 en 3: Werken in koppels: De VO-raad heeft het werken in koppels geadviseerd. Door deze 
maatregel is het mogelijk om hele klassen op school te vragen en de klas te verdelen over twee 
lokalen. De mentor zal deze koppels maken voor klas 1, 2 en 3 en het met de leerlingen 
bespreken. Let op: de indeling in koppels is bindend, wisseling van personen in koppels is niet 
toegestaan. Ook zal er een vaste indeling in twee lokalen zijn die niet gewijzigd kan worden.  
 
Klas 4: Aangezien er in 4 mavo in veel verschillende clusters gewerkt wordt, is hier geen sprake van 
koppels. De huidige opzet van lessen op de pleinen waar alle leerlingen apart van elkaar zitten, blijft 
gehandhaafd. Het dramalokaal en de gymzaal worden voor 4 mavo waar nodig als lokaal gebruikt. 
  
Verplaatsen in de school en pauzes: We zullen streven naar een lokalenrooster waarbij klassen 
tussen twee pauzes op een leergebied blijven zitten. De pauzes houden we, zover het weer het 
toelaat, buiten.  
 
Regels online lessen aangepast: Voor de online lessen geldt nog steeds de regel: camera aan en 
microfoon uit. De lessen zullen soms wat eerder worden afgesloten of wat later worden opgestart, 
met name wanneer de docent vooraf of na afloop een les op school moet geven. Het schakelen 
tussen online en fysiek en het veranderen van werkplek kost enkele minuten.  
 
Afspraken over extra activiteiten: Extra lessen zoals VisserBasis, Kunstroute, Sportroute, Visser 
Extra en Visser Plus zullen op school niet doorgaan. We willen de kans op een besmetting zo klein 
mogelijk houden en omdat dit lessen zijn waarbij leerlingen uit verschillende klassen bij elkaar 
zitten kunnen we de koppelindeling niet hanteren. Voor VisserBasis en Visser Plus geldt dat de lessen 
online wel doorgaan.  
 
Lessen Bewegen en Sport: De sportlessen zullen buiten plaatsvinden op het Velocitas veld. Ook 4 
mavo gaat weer gymmen. Om de lessen goed te laten verlopen, gelden de volgende regels:   

• Wacht op het Velocitasveld met je klas bij de aangewezen plek om zo het contact met de 
andere klassen zo klein mogelijk te houden. Meng niet met een andere klas;  

• Kom in je gymkleding (of in ieder geval kleding waarin je kunt sporten) naar school, neem je 
buitengymschoenen in een apart tasje los mee naar school. Je kunt je niet omkleden in de 
kleedkamers;  

• Zorg dat je een trainingsjack/vest bij je hebt. Pas je sportkleding aan op 
de weersomstandigheden!  



Absent melden: Wanneer leerlingen absent zijn, gelden tijdens de ‘op school’ dagen de standaard 
afspraken met betrekking tot afmelden bij de receptie. Tijdens een ‘online dag’ is alleen een 
afmelding noodzakelijk wanneer een leerling niet in staat is om de online lessen bij te wonen.  
 
Praktijkvakken alleen op school:  Praktijklessen zoals bij tekenen, muziek, bewegen&sport en 
technologie, zullen alleen op school worden gegeven. Op de dagen dat de leerlingen vanuit huis hun 
lessen volgen, zullen voor deze vakken geen standaard ‘vergaderingen’ worden aangemaakt. 
 
Mondkapjes: Alle leerlingen zijn verplicht een mondkapje te dragen zodra ze zich in de 
school verplaatsen. Zodra zij gaan zitten mag het mondkapje af.  
 
Opvang ‘kwetsbare’ leerlingen: Tot nu toe hebben we leerlingen opgevangen die thuis geen 
optimale werkplek hadden, maar ook leerlingen die wat meer begeleiding nodig hadden vanuit 
school. Doordat we de leerlingen nu om de dag weer allemaal op school zien, en weer een vollere 
school hebben, zijn we genoodzaakt deze opvang te stoppen. Ouders, mocht u hierdoor tegen 
problemen oplopen, neemt u dan contact op met de mentor van uw 
zoon/dochter.                                                                                                      
  
Basisregels: De volgende basisregels gelden voor iedereen:  

• Desinfecteer je handen bij binnenkomst   
• Volg de aangegeven looproutes in school en op de trappen  
• Ga alleen zitten aan de tafels die niet afgeplakt zijn  
• Reinig de tafel voordat je het lokaal verlaat  

  
Tenslotte  
De komende weken zullen we steeds evalueren hoe het gaat, waar nodig zullen we de regels blijven 
aanpassen en helder communiceren. Het hele team vindt het ontzettend fijn om jullie weer op 
school te mogen ontvangen volgende week. Het is echter ook spannend en lastig met alle 
maatregelen. We hebben jullie hulp dan ook echt nodig. Houd je aan de regels en volg de 
aanwijzingen op. Zo kunnen we het met elkaar voor elkaar krijgen om weer naar school te gaan!  
  
Met vriendelijke groet,  
  
  
Christine Visser-Van der Wolk  
Deirdre Broshka  
Pieter Snaterse  
Ron Onderwater  
  
  
 


