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Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s),
Vorige week heb ik jullie geïnformeerd over de aanvullende richtlijnen voor het voorgezet
onderwijs naar aanleiding van de laatste persconferentie.
Naast het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen en de algemene richtlijnen (handen
ontsmetten bij binnenkomst, hoesten in je elleboog en 1,5m afstand tot volwassenen) is voor het
voortgezet onderwijs ook het advies gegeven om de pauzes van de leerlingen zoveel mogelijk te
spreiden. Dit om te voorkomen dat grote aantallen leerlingen in de pauzes door elkaar lopen.
Om ervoor te zorgen dat we de pauzes kunnen spreiden hanteren we vanaf volgende week
woensdag 8 december les- en pauzetijden die iets zijn aangepast ten opzichte van de lestijden die
jullie gewend zijn. Vanaf woensdag ziet het er als volgt uit:

9:00 8:15 - 9:00
10:00
KLAS 1 Les 1
&2
(maatwerkzone) Les 2

10:00 10:20

9:00 8:15 - 9:00
10:00
Les 1
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KLAS 3
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10:20 11:20

11:20 12:20

12:20 12:50

12:50 13.50

13:50 14:50

14:50 15:50

Les 3

Les 4

PAUZE

Les 5

Les 6

Les 7

10:00 11:00

11:00 11:20

11:20 12:20

12:20 13:20

13:20 13:50

13:50 14:50

14:50 15:50

Les 3

PAUZE

Les 4

Les 5

PAUZE

Les 6

Les 7

PAUZE

In Magister is het niet mogelijk om de lestijden aan te passen in jullie basisrooster. Aan het begin
van iedere dag zal een mededeling staan met daarin de aangepaste lestijden, zodat je ze altijd nog
even na kunt kijken. Maak daarnaast bijvoorbeeld even een foto met je telefoon van de lestijden.
We hanteren deze lestijden zolang de richtlijnen daarom vragen. Mochten we de tijden weer
aanpassen, dan zullen we jullie daarover informeren.
Met vriendelijke groet,
Alinka Spijkers
Directeur Plein Joure

