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Datum : 25 juni 2020 

Kenmerk : SB/COR/GKX 

Onderwerp : Opzet onderwijs na de zomervakantie 

 

 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
  
Woensdag 24 juni heeft premier Rutte officieel bekend gemaakt dat de middelbare scholen weer volledig 

open mogen. De leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden, omdat onderzoek heeft 

uitgewezen dat het besmettingsgevaar voor kinderen onder de 18 minimaal is. Het personeel moet deze 

afstand onderling en naar de leerlingen toe nog wel bewaren. Wij zijn als school heel blij met dit besluit, 

omdat we onze leerlingen de afgelopen maanden enorm gemist hebben. Dit alles is uiteraard onder 

voorbehoud: het kan zijn dat door nieuwe ontwikkelingen in het Corona-virus deze versoepelingen tijdens de 

zomervakantie weer (deels) worden teruggedraaid.  

Om er voor te zorgen dat we in elk geval goed voorbereid zijn, hebben we drie verschillende scenario’s 

uitgewerkt voor ons onderwijs in schooljaar 2020-2021. 

1) Normaal rooster: de school gaat volledig open, en we geven les volgens het normale rooster. Alleen 

voor het personeel geldt nog de 1,5 meter maatregel. Verder hanteren we de hygiënemaatregelen en 

het thuisblijven bij klachten. 

2) Gemengd rooster: leerlingen moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden, waardoor maar de helft 

van de leerlingen tegelijk op school aanwezig kan zijn. Dan gaan we naar een alternerend rooster 

waarbij de ene helft van de klas in de ochtend op school is, en de andere helft in de middag. De week 

erna wisselen zij om. In bijlage vindt u de uitwerking hiervan. Het normale rooster blijft dan gelden, 

met andere tijden, en de 9e uren vervallen. 

3) Digitaal rooster: iedereen blijft thuis en alle lessen worden online verzorgd. We gaan dan naar een 

soortgelijke situatie als vanaf 16 maart 2020. We hebben veel verbeterpunten ontvangen van 

leerlingen, ouders, mentoren en docenten, en zullen deze meenemen om dit onderwijs op afstand te 

optimaliseren en vooral voor leerlingen zo in te richten dat zij gemakkelijker het overzicht kunnen 

behouden. Ook hier blijft het normale rooster gelden, alleen worden niet alle lessen (volledig) 

ingevuld.  

Het voordeel van deze opzet is dat er gemakkelijk geschakeld kan worden tussen de verschillende scenario’s. 

Hierdoor worden we flexibel in het inspelen op de actualiteit. De veiligheid en gezondheid van leerlingen en 

personeel zal hierin altijd voorop staan, zoals nu ook het geval is. 
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We zijn bezig met een inventarisatie van eventuele achterstanden bij bepaalde klassen, vakken of bij 

individuele leerlingen. In het nieuwe schooljaar zullen we extra ondersteuning inzetten om deze leerlingen te 

helpen bij het inlopen van deze achterstanden. U hoort in het nieuwe schooljaar welke ondersteuning 

hiervoor wordt aangeboden en of deze voor uw kind nodig is, vrijwillig is of verplicht zal zijn.  Daarnaast zullen 

we zowel voor het 2e als het 3e scenario kijken hoe we de leerlingen die de structuur van school moeilijk 

kunnen missen, toch op school op kunnen vangen. 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u met mij contact opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Loes Corbeij-Bergman 

Waarnemend Rector 
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BIJLAGE 

 

Schema voor gemengd lesrooster in 2e scenario : 

 

Week A tijd maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1e uur  08.20 School School School School School 

2e uur  09.10 School School School School School 

3e uur 10.00 School School School School School 

4e uur 10.50 School School School School School 

Pauze 11.40      

5e uur 12.50 Online les Online les Online les Online les Online les 

6e uur 13.40 Online les Online les Online les Online les Online les 

7e uur 14.30 Online les Online les Online les Online les Online les 

8e uur 15.20 Online les Online les Online les Online les Online les 

 

 

Week B tijd maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1e uur 08.20 Online les Online les Online les Online les Online les 

2e uur 09.10 Online les Online les Online les Online les Online les 

3e uur 10.00 Online les Online les Online les Online les Online les 

4e uur 10.50 Online les Online les Online les Online les Online les 

Pauze 11.40      

5e uur 12.50 School School School School School 

6e uur 13.40 School School School School School 

7e uur 14.30 School School School School School 

8e uur 15.20 School School School School School 

 

Dit is het schema voor de ene helft van de klas, de andere helft heeft het precies andersom, dus start in week 

A met online les in de ochtend en school in de middag. De klas wordt opgesplitst in twee delen, dit geldt ook 

voor de bovenbouw leerlingen, dus ook voor de clusters. De lestijden zijn aangepast, de grote pauze duurt een 

uur zodat leerlingen de tijd hebben om zich van school naar huis te verplaatsen of andersom. De eventuele 9e 

lesuren komen in dit rooster te vervallen. Er wordt geen pauze op school gehouden. 

 


