
  

 

 

 

  

Rijnsburg, woensdag 20 mei 2020  

  

Beste ouder/verzorger, beste leerling,  

  

Vorige week hebben we u bericht dat we ons voorbereiden op een gedeeltelijk heropening van de school vanaf 2 juni. 

Gisteren tijdens de persconferentie hebben we groen licht gekregen om de plannen die we uitgedacht hebben, voort 

te zetten.  

 

De vertaling van de 1,5 meter-richtlijn en de rest van het protocol naar de dagelijkse praktijk waarover u onderaan 

deze brief meer kunt lezen, houdt in dat we maximaal ongeveer één-derde van de leerlingen (exclusief onze 

eindexamenkandidaten) tegelijk fysiek op school zullen kunnen ontvangen. Dit betekent dat leerlingen voor ongeveer 

twee-derde aangewezen zullen blijven op afstandsonderwijs. We zullen het afstandsonderwijs dus in grote mate 

continueren.   

 

In grote lijnen betekent dit het volgende: 

• Veiligheid staat voorop. We zorgen voor een goede hygiëne en houden ons te allen tijde aan de 1,5 meter 

richtlijn. We wijzigen de plek waar leerlingen hun fietsen zetten, aankomsttijden, lestijden etc. en zorgen voor 

looproutes in het gebouw. Collega’s en leerlingen met gezondheidsklachten en diegene die in een risicogroep 

vallen, komen niet naar school.  

• Het onderwijs op school zal zich richten op het actief aan de slag gaan met de lesstof, maar ook aandacht voor 

de sociale component vinden we belangrijk. Onderwijs heeft namelijk niet alleen een kwalificerend maar ook 

een socialiserend doel en juist dat laatste hebben de leerlingen de afgelopen periode heel erg gemist.   

• Klassen en lesgroepen worden in tweeën gesplitst. Deze groepen volgen afwisselend van elkaar het lesrooster 

volgens verkorte lestijden.  

• Dit betekent dat elke leerling van leerjaar 1 en 2 twee ochtenden per week op school is om lessen te volgen 

en de rest op afstand volgt. Het werken met de weektaak zal voortgezet worden. 

• Voor de leerlingen van leerjaar 3 betekent het dat ze maandag tot en met donderdag de middagen op school 

zijn en vrijdag de ochtend. Zij zullen meer fysiek onderwijs volgen om zich voor te bereiden op de 

schoolexamens die eind juni/ begin juli zullen plaatsvinden. 

• De leerlingen ontvangen een lesrooster van hun mentor. We zijn nog aan het onderzoeken of de aangepaste 

roosters ook in Magister kunnen komen te staan.  

• We gaan de resterende tijd van dit schooljaar zoveel mogelijk benutten voor lessen. Hoe meer les, hoe beter 

de leerlingen zijn voorbereid op het volgende leerjaar. Dit betekent dat er geen ingeroosterde laatste 

toetsweek zal komen waardoor lessen zouden vervallen.  

 

Bovenstaande plannen zijn besproken en goedgekeurd door de medezeggenschapsraad. In de week na de 

Hemelvaart zullen we de laatste puntjes op de i zetten. U ontvangt dan van ons een mail met daarin het 

uitgewerkte plan en het lesrooster.  
 

 Lockers leeghalen 

De lockers mogen niet meer gebruikt worden. Daarom laten we leerlingen in de eerste week dat ze op school 

zijn hun locker leeghalen. Leerlingen die volgende week op school zijn, vragen we al om dit te doen. 



  

 

 

 

 
 

Bevorderingsnormen 

Er worden vier categorieën gehanteerd. Naast de resultaten worden ook de vorderingen tijdens de periode van 

thuisonderwijs (bij voorbeeld participatie, initiatief, inzet) meegenomen. Deze manier van bevorderen ziet er als volgt 

uit: 

 

 Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Categorie 4 

Tot en met 16 Maart Voldaan Voldaan Niet voldaan Niet voldaan 

Na 16 maart Naar behoren Niet naar behoren Voldaan Niet naar behoren 

 

 

Leerlingen in categorie 1 zijn bevorderbaar naar het volgende leerjaar (en krijgen groen licht). 

Leerlingen uit categorie 2 en 3 vallen in de bespreekzone (hun overgang wordt besproken). 

Leerlingen in categorie 4 zijn in principe niet bevorderbaar.  

Door gebruik te maken van een systeem zoals hierboven, hebben meer leerlingen een kans zich alsnog te bewijzen in 

het volgende leerjaar en kan daar waar nodig maatwerk geboden worden.  

De volledige uitleg vindt u in de bijlage die tegelijk met deze brief wordt verzonden. 

Voor de leerlingen uit leerjaar 1 zal op dezelfde wijze worden bekeken of zij in het tweede leerjaar naar de mavo,  

havo of vwo gaan. In de week na de Hemelvaart zullen de eerste leerlingenbesprekingen zijn waarbij we een voorlopig 

advies opstellen per leerling. U wordt hier als ouder van op de hoogte gesteld door de mentor.  

 

Graag vraag ik nog even extra uw aandacht voor het volgende. Gedurende de afgelopen weken zijn er steeds 

meerdere leerlingen op school aan het werk om verschillende redenen. Ik merk dat leerlingen dat fijn vinden, maar 

het stukje 1.5 m afstand houden lastig vinden. Ik wil u vragen om met uw zoon/dochter de richtlijnen te bespreken. 

We gaan deze richtlijnen echt handhaven. Leerlingen die zich niet houden aan de afspraken en de aanwijzingen van 

het team niet opvolgen, kunnen niet op school blijven. Wij sturen ze dan echt naar huis en stellen u op de hoogte.  

 

Uiteraard houden we er rekening mee dat we, gedurende deze mengvorm van fysiek en afstandsonderwijs, bij zullen 

moeten sturen. Bij voorbaat vraag ik ook daarvoor begrip, want het is voor ons allemaal nieuw en ingewikkeld.   

  

Tot slot wil ik u, jullie, en het team enorm bedanken voor alle inspanningen. Ik zie een team dat bevlogen is, de 

leerling kent, contact houdt en er alles aan doet om samen met de leerling verder te komen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

mw. E. Pruijn-Oudshoorn, directeur 

mw. M. Troost 

dhr. B. van der Heiden 

  



  

 

 

 

Richtlijnen leerling 

* Hou ten alle tijden 1,5 meter afstand!  

* Leerlingen zijn 5 minuten voor aanvang van de lessen welkom in de school > niet eerder! 

 

De volgende regels zijn van toepassing:  

Voor de les:  

• Volg alle aanwijzingen van het personeel op.  
• De fietsen staan op de voor jouw klas aangewezen plek.  
• Gebruik de looppaden op het schoolplein.  
• Je gaat direct naar je klaslokaal.  
• Gebruik de looppaden en let op de looprichting.  
• Gebruik de leuningen in het gebouw niet of zo min mogelijk.  
• De garderobe is buiten gebruik > de jassen gaan mee in het lokaal. 
• Alle lockers zijn buiten gebruik.  
• De wc ’s zijn buiten de lessen om buiten gebruik.  
• Zoek je vaste plek op en blijf daar zitten.  
• Gebruik de looppaden in de klas.  

  

Tijdens de les  

• Kom niet van je plek.  
• Als je naar de wc moet vraag je dat aan de leraar, pas na toestemming mag je gaan.  
• Gebruik de looppaden in de klas.  
• Je mag alleen naar de aan jouw lokaal gekoppelde wc.  
• Gebruik de looppaden in de school, let op looprichting.  
• Er mag maar 1 iemand tegelijk naar de wc.  
• Na de les wisselt de docent van lokaal, alle leerlingen blijven zitten.  
• Aan het einde van je laatste les maak je jouw tafeltje en stoel schoon.  

  

Na de les  

• Na de les ga je direct naar je fiets.  
• Volg de looppaden en let op de looprichting.  
• Blijf niet hangen en ga direct naar huis.   

  

 


