
Aan onze leerlingen uit leerjaar 4 en hun

ouder(s) / verzorger(s)

Kenmerk: 4363/ReBr
betreft: gedeeltelijke opening voortgezet onderwijs

Nieuwkoop, 25 februari 2021

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),

Het kabinet heeft besloten dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf 1 maart weer naar

school mogen, mits zij 1,5 meter afstand tot elkaar (en uiteraard tot het onderwijspersoneel)

houden. Na een periode waarin een grote groep leerlingen sinds half december niet meer op school

is geweest, is dit voor veel leerlingen goed nieuws. Het is ook nieuws dat voor ons als school het

nodige gepuzzel met zich meebrengt, want het kabinet heeft aangegeven dat bij de openstelling

voorwaarden horen. Zo dienen leerlingen voorlopig ook onderling 1,5 m afstand te houden. Dit

betekent dat we niet alle leerlingen tegelijk in onze school kunnen verwelkomen. In deze brief

leggen we daarom uit hoe we het onderwijs vorm geven de komende weken.

Maandag 1 maart geen les

Zoals eerder aangekondigd, zijn er maandag 1 maart geen lessen. Ook de noodopvang is deze dag

gesloten. We gebruiken maandag om ons voor te bereiden op de komende periode en het

onderwijs (zowel fysiek als online) klaar te zetten.

Wanneer naar school?

Klassen komen vanaf dinsdag 2 maart afwisselend vier dagen per week naar school. In SOM is vanaf

vrijdag elke week te zien of lessen op school of online worden gevolgd. In het schema hieronder is

dat ook te zien:

Ma Di Wo Do Vr

1 t/m 5 mrt geen lessen leerjaar 4+2 leerjaar 4+1 leerjaar 4+3 leerjaar 2+3

8 t/m 12 mrt 2+3 4+1 4+2 4+1 4+3

15 t/m 19 mrt 4+3 2+3 4+1 4+2 4+1

22 t/m 26 mrt 4+1 4+3 2+3 4+1 4+2

29 mrt t/m 2 apr 4+2 4+1 4+3 2+3 4+1
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Vier dagen naar school, één dag online

We kiezen er bewust voor om onze examenleerlingen zoveel mogelijk naar school te laten komen.

Maar om ruimte te bieden aan andere leerjaren om naar school te komen, krijgt vanaf dinsdag 2

maart ook leerjaar vier één dag in de week online les.

Lestijden

De afgelopen periode hebben we gebruikgemaakt van een 30-minutenrooster. Met de gedeeltelijke

openstelling voor alle klassen, keren we terug naar een 40-minutenrooster, maar wel met een pauze

na het 6e uur. Om drukte in de pauze te vermijden, pauzeren leerlingen zoveel mogelijk buiten.

Les Tijdstip Les Tijdstip Les Tijdstip

1. 08.30-09.10 Pauze 6. 12.30-13.10

2. 09.15-09.55 4. 11.00-11.40 Pauze

3. 10.00-10.40 5. 11.45-12.25 7. 13.30 - 14.10

Mondkapjes en 1,5 meter afstand

Voor alle leerlingen op school geldt dat ze, wanneer ze zich verplaatsen door de school, verplicht

zijn een mondkapje te dragen. Ook houden leerlingen onderling en ten opzichte van volwassenen

1,5 meter afstand.

Praktijkgerichte vakken

Bij sommige vakken is het houden van 1,5m afstand onderling erg lastig. Voor deze vakken geldt dat

het dragen van een mondkapje tijdens de les verplicht is.

Sportmix

Leerlingen in leerjaar vier hebben hun sportmix al afgerond. Nu vaststaat dat de centrale

eindexamens doorgaan, gebruiken leerlingen de ruimte die hierdoor vrijkomt om te werken aan

vakken waar ze vertraging hebben opgelopen.

Ten slotte

Het is essentieel dat leerlingen zich de komende weken strikt aan de maatregelen houden, ook

buiten schooltijden. Wanneer één leerling van een klas positief getest wordt, gaat de gehele klas

namelijk terug naar thuisonderwijs. We doen daarom een beroep op u als ouders/verzorgers om dit

met uw zoon/dochter te bespreken.

Met vriendelijke groet,

Reindert Brouwer

Vestigingsdirecteur
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