
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 maart eindigt de lockdown voor middelbare scholen, en daar zijn 
we erg blij mee. De leerlingen moeten vanaf dat moment 1,5 meter 
afstand tot elkaar houden. Hiervoor hebben we in een eerder stadium 
scenario 2 bedacht, waarbij de klassen in twee groepen worden 
verdeeld en waarbij de ene groep op school les krijgt en de andere helft 
thuis de les via Teams kan volgen (hybride lessen). Op basis van onze 
ervaringen tijdens de lockdown met online lessen en met fysieke lessen 
aan eindexamenleerlingen, hebben we besloten om scenario 2 een 
beetje aan te passen. In deze nieuwsbrief vind je alle belangrijke 
informatie over het onderwijs op onze school vanaf 1 maart. 

Rooster 
We volgen het rooster met de vakken, 
docenten en lokalen zoals deze in 
Magister staan. We hanteren de lestijden 
van het gewone bovenbouwrooster van 50 
minuten. Docenten beëindigen na 45 
minuten de (online) les en wisselen van 
lokaal. Na 50 minuten gaat de bel en 
wisselen leerlingen van lokaal. De 
leerlingen thuis hebben hierdoor 5 
minuten pauze tussen de lessen. Let op: 
we starten nu dus weer om 8:20 uur! 

Pauze 
We merkten bij het lesgeven aan de eindexamenleerlingen dat het lastig 
is om op school in de pauzes de 1,5 m afstand tussen leerlingen te 
handhaven. Leerlingen blijven daarom in hetzelfde lokaal als de les voor 
de pauze (zowel bij de kleine als grote pauze). Op de gangen wordt 
tijdens de pauze gesurveilleerd door personeel volgens een 
surveillancerooster. Tijdens een tussenuur kan een kleine groep 
leerlingen in de aula of hal zitten volgens de 1,5m richtlijnen die daar 
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staan aangegeven. De catering in de aula is niet geopend. Uiteraard is 
toiletbezoek tijdens de les of in de pauze wel mogelijk (met mondkapje 
tijdens verplaatsing en drukte vermijdend). 

Aanwezigheid 
 Klas 1 t/m 4: De leerlingen die thuis zijn, zijn verplicht om bij de start en het einde van 

de les in te bellen in de online les in Teams. De docent bepaalt of de leerlingen thuis 
zelfstandig gaan werken aan een opdracht of meedoen met de hybride les.  

 Klas 5H/5V/6V: De leerlingen die thuis zijn, werken volgens de studiewijzer van het 
vak. Hierin staat of de leerling volledig zelfstandig thuis doorwerkt, of dat de hybride 
les gevolgd moet worden.   

 Leerlingen die op school behoren te zijn, worden door de docent absent gemeld als ze 
niet in de les op school zijn (ook als ze wel online aanwezig zijn) 

 Leerlingen die thuis zijn, worden door de docent absent gemeld als ze niet aan de 
online les deelnemen wanneer dit verplicht is. 

 Leerlingen die te ziek zijn om naar school te komen of deel te nemen aan de online 
les worden telefonisch door de ouders ziek gemeld bij de telefoniste (code Z = ziek). 

 Leerlingen die vanwege RIVM maatregelen online de les volgen terwijl ze volgens het 
rooster naar school zouden moeten, worden door ouders gemeld bij de telefoniste 
(code EL = Externe Les). 

 

  RIVM-maatregelen 
De school is ingericht zodat leerlingen 1,5 m 
afstand kunnen houden van elkaar en tot 
docenten. In lokalen zijn stoelen weggehaald 
bij de tafels om dit te waarborgen, dit mag 
door docenten en leerlingen niet worden 
aangepast. Tijdens verplaatsingen geldt de 
1,5 m maatregel niet en wordt een mondkapje 
gedragen. Er zijn voldoende hygiënemiddelen: 
bij de ingangen en aula staan 
desinfecteerzuilen en in alle lokalen staan 
hygiënegel, schoonmaakmiddel en papieren 
handdoekjes om de tafels te reinigen.  

Gescheiden aankomst/vertrek 
Leerlingen uit klas 1 en 2 gebruiken de ingang 
bij de mediatheek en stallen ook daar hun 
fiets. Jassen kunnen in de gang naast aula 2 
worden gehangen of mee worden genomen 
naar het lokaal. Leerlingen uit klas 3 en hoger 
gebruiken de hoofdingang en de normale 
fietsenstalling. 
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Vakken 
De docent geeft duidelijk op bij het huiswerk in Magister (onderbouw) of in de studiewijzer 
(bovenbouw) wat verwacht wordt van de leerling thuis en op school. De meeste vakken (ook 
LB en SC) gaan door op school en online, met de volgende uitzonderingen: 

 LO/MU/DR: alleen les voor de groep op school (lesuitval voor de groep thuis).  
 TE: alleen les voor de groep op school (vervangende opdracht voor de groep thuis) 
 VERDER en Ondersteuning en Verrijking: Voor de onderbouw willen we de leerlingen 

uit de verschillende klassen niet mengen, om het risico op besmetting te verkleinen. 
Deze lessen vinden daarom niet (op school) plaats. De VERDER-projecten van de 
tweede periode worden afgerond in samenspraak met de VERDER-docent van het 
specifieke project. Dit verschilt per project, omdat de inhoud van het project verschilt. 
Voor de derde periode zullen we op zoek gaan naar een VERDER-invulling binnen de 
eigen klas. We onderzoeken nog in welke vorm we O&V door laten gaan. 

Kalender 
De kalender geeft aan welke helft van de klas op school wordt verwacht.  

 

Op de eerste maandag en dinsdag starten we met een (halve)klasbijeenkomst met de mentor 
(voor zover mogelijk i.v.m. beschikbaarheid mentor). Tijdens deze bijeenkomst is er aandacht 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1-3 2-3 3-3 4-3 5-3

1,2,3,4,5V Z A Z A Z
5H/6V Z A Z A Z

Op school groep 
Z+mentor 9:00-10:50, 
daarna start lessen

Op school groep 
A+mentor 9:00-10:50, 
daarna start lessen

8-3 9-3 10-3 11-3 12-3
1,2,3,4,5V A Z A Z A
5H/6V A Z A Z A

15-3 16-3 17-3 18-3 19-3
1,2,3,4,5V Z A Z geen les na 12u A+Z PWW A+Z PWW
5H/6V Z A Z wel les na 12u A Z

22-3 23-3 24-3 25-3 26-3
1,2,3,4,5V A+Z PWW A+Z PWW A+Z PWW A+Z PWW A
5H/6V A Z A Z A

29-3 30-3 31-3 1-4 2-4
1,2,3,4,5V Z A Z A Paasviering
5H/6V Z A Z A (online)

vergaderingen vergaderingen vergaderingen

5-4 6-4 7-4 8-4 9-4
1,2,3,4,5V 2e Paasdag Z A Z A
5H/6V SE3 SE3 SE3 SE3

online 
mentorenspreekuur
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voor hoe de leerlingen de lockdown hebben ervaren, ze krijgen uitleg over de openstelling 
van de school en is er tijd om gezellig met elkaar samen te zijn. Groep Z heeft deze 
bijeenkomst op de maandag en groep A op de dinsdag. De (halve)klasbijeenkomst is van 
9:00 uur tot de kleine pauze (10:50 uur), daarna volgen alle leerlingen de lessen volgens het 
rooster. De leerlingen thuis hebben hierdoor de eerste 3 uur geen les. Examenleerlingen 
krijgen van hun mentor bericht over hoe de tijd tussen 9:00 uur en 10:50 uur wordt ingevuld. 
Alle leerlingen krijgen nog te horen in welk lokaal de klasbijeenkomst plaatsvindt.  

De kalender wordt gepubliceerd op de website van school. 

Indeling groep A en groep Z 
We verdelen de leerlingen in de klassen (onderbouw) en jaarlaag (bovenbouw) in een groep 
A en in een groep Z. We kunnen hierbij geen rekening houden met broertjes en zusjes die op 
dezelfde dag naar school willen. In Magister is het voor de leerling en docent herkenbaar wie 
tot welke groep behoort, omdat de leerlingen in groep A een camerasymbool achter hun naam 
krijgen. Groep Z zijn de leerlingen zonder camerasymbool.  

Let op: het is dus niet zo dat het camerasymbool betekent dat je online les hebt, wij gebruiken 
dit symbool om onderscheid te maken tussen de twee groepen!  

Groep A heeft alle dagen een camerasymbool, groep Z heeft nooit een camerasymbool. Je 
let op de kalender of die dag groep A of groep Z naar school moet. 

 

Groep A 
 

Groep Z  

Herkenbaar aan 
de cAmerA 

 

(herkenbaar want 
Zonder camera) 

 

Leerlingen uit 
groep A zien bij 
alle dagen in hun 
agenda van 
Magister het 
camerasymbool 
staan 
 

Leerlingen uit 
groep Z zien bij 
alle dagen in hun 
agenda van 
Magister geen 
camerasymbool  

 

Docenten kunnen 
de absenties 
bijhouden: 
Leerlingen uit 
groep A hebben 
het 
camerasymbool 

Leerlingen uit 
groep Z hebben 
geen 
camerasymbool 
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De leerlingen worden als volgt in twee groepen verdeeld: 

 Klas 1,2 en 3: De mentor deelt de klas op in een groep A en een groep Z. Dit kan in 
samenspraak met de leerlingen gebeuren, zodat er (deels) rekening kan worden gehouden 
met de voorkeuren van de leerlingen. Een uitzondering is 3GA1, de atheneumleerlingen zijn 
groep A, de gymnasiumleerlingen groep Z. Daarnaast maakt de mentor met de klas vaste 
duo's in de A-groep en Z-groep. Het is de bedoeling dat leerlingen zoveel mogelijk naast 
hun vaste duo-partner in het klaslokaal zitten. Uit veiligheidsoverwegingen houden we ook 
tussen duo-partners 1,5 m aan, hiermee zijn we voorzichtiger dan de richtlijnen van de 
Rijksoverheid. 

 

 Klas 4,5 en 6: De klassen zijn per jaarlaag ingedeeld op achternaam. De eerste helft 
van het alfabet is groep A, de tweede helft groep Z, zie het schema. Het kan voorkomen dat 
de verdeling van leerlingen niet gelijk is vanwege de clusters. We zoeken dan naar een 
groter lokaal om veilig les te kunnen blijven geven. 

 

Klas 
Groep A 
Achternaam 

 
t/m 
Achternaam 

Groep Z 
Achternaam 

 
t/m 
Achternaam 

havo 4 Abdoel Korsten Kraakman Zimmerman 
havo 5 Akker Kremers Krijger Woerkum 

vwo 4 Baljeu Langenberg 
Lelyveld van 
Cingelshouck Zellenrath 

vwo 5 Aa Leunissen Maahury Zwol 
vwo 6 Abeln Klootwijk Koehorst Zellenrath 

 


