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Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),
Gisteravond is door premier Rutte afgekondigd dat voor het voortgezet onderwijs de huidige
maatregelen worden verlengd tot en met dinsdag 9 februari. Daarnaast geldt vanaf heden dat
overal in de school 1,5 meter afstand gehouden moet worden tussen de leerlingen onderling, en
tussen leerlingen en personeel. Daarnaast blijft de verplichting tot het dragen van een mondkapje
in stand. Leerlingen en personeelsleden dragen een mondkapje vanaf het moment dat ze de school
betreden en op alle momenten dat er sprake is van een verplaatsing in het gebouw. In het lokaal
mag het mondkapje af.
Uitwerking 1,5 meter
Voor de leerlingen uit leerjaar 4 geldt dat zij ook de komende periode alle lessen op school volgen.
Aan het einde van dit schooljaar hebben zij hun eindexamen.
Voor de komende weken is de opstellingen in de leslokalen aangepast, zodat de leerlingen 1,5
meter uit elkaar zitten. Daarnaast proberen we het aantal verplaatsing door het gebouw tot een
minimum te beperken door de leerlingen zoveel mogelijk in een vast lokaal les te geven. Voor
sommige praktijkvakken is het gebruik van het vaklokaal van belang, die lessen vinden dan in het
vaklokaal plaats. Uiteraard ook weer in een opstelling waarin de leerlingen 1,5 meter van elkaar
zitten.
Pauzes en tussenuren
We willen de leerlingen graag de mogelijkheid bieden om te pauzeren in de kantine. Ook hierbij
geldt dat de leerlingen 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. We hebben de kantine zo
ingericht dat er maximaal twee leerlingen aan een tafel kunnen zitten. Ditzelfde geldt tijdens
tussenuren.
Toetsweek
De toetsweek gaat door volgens de planning die eerder via Magister al met de leerlingen is
gecommuniceerd.
Nieuw lesrooster
Maandag 1 februari start de tweede schoolperiode met het nieuwe lesrooster. Uw kind heeft dan
mogelijk andere begin- en eindtijden dan u gewend was. De eerste week komen soms nog wat
schoonheidsfoutjes naar boven en volgt er wellicht nog een enkele wijziging. Het tweede lesrooster
geldt tot de start van het centraal examen.
Leerlingen geen les op 16 februari
Op dinsdag 16 februari zijn alle leerlingen vrij. Deze dag gebruiken wij om de voortgang van alle
leerlingen te bespreken.
Eerste tussenrapport
Op vrijdag 19 februari ontvangt uw kind het eerste tussenrapport van de coach. Op 2 maart is er
gelegenheid om de resultaten te bespreken. De uitnodiging hiervoor ontvangt u binnenkort.

Tot slot
Met een gezamenlijke inspanning om het virus een halt toe te roepen kunnen we ervoor zorgen dat
we voor zowel leerlingen als personeel een veilige leer- en werkomgeving behouden. Om die veilige
omgeving voor iedereen te waarborgen zijn we genoodzaakt leerlingen die zich niet aan de
richtlijnen houden middels een disciplinaire maatregel naar huis te sturen.
We begrijpen dat de aanscherping van de regels van iedereen veel vraagt. We willen u daarom
vragen het belang van bovenstaande afspraken met uw zoon/dochter te bespreken. We hebben
deze nog even samengevat in de bijlage bij dit bericht.

Met vriendelijke groet,
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