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Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 
Zoals afgesproken, sturen we u hierbij een update van de maatregelen voor het 
onderwijs naar aanleiding van de persconferentie van 23 februari. Vanaf 1 maart 
2021 mogen alle leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs weer gedeeltelijk fysiek 
naar school. Wel onder de volgende voorwaarden: 

- Verplicht dragen van een mondkapje in het schoolgebouw. Docent geeft 
aan wanneer het mondkapje af mag. 

- Ontsmetten van de handen bij binnenkomst in het schoolgebouw. 
- Afstand houden van 1½ meter, dus ook leerlingen onderling. 
- Zelf ontsmetten van de tafels, stoelen en materialen die worden 

gebruikt. 
- Bij medische klachten, zie bijgevoegd protocol, direct testen en in 

quarantaine in afwachting van de testuitslag.  
- Een personeelslid/leerling die positief getest is op COVID-19 gaat in 

thuisisolatie. Betreffende persoon mag weer uit isolatie nadat deze 24 
uur geen klachten meer heeft gehad die passen bij COVID-19 én het 
minimaal 7 dagen geleden is dat het personeelslid/leerling ziek werd.  

 
Hoe gaat het onderwijs eruit zien? 
De klassen verdelen we vanaf 3 maart a.s. in een A-groep en een B-groep. Deze 

groepen laten we per dagdeel fysiek naar school komen, dus per dag of één 
ochtend of één middag naar school. Wanneer dus b.v. de A-groep fysiek op 
school les krijgt, heeft de B-groep gelijktijdig thuis online les. Het huidige 
lesrooster blijft zo gehandhaafd. 

In Magister is te zien of je als leerling fysiek (vermelding van het lokaal 
nummer) of online (onder vermelding van camera) les hebt. 
 

Het spreekt voor zich dat bepaalde praktijklessen niet online gevolgd kunnen 
worden, bijvoorbeeld lichamelijke opvoeding. De docent geeft hier informatie 
over. Dat kan betekenen dat er geen online les is, maar een vervangende 
opdracht, een projectopdracht of dat leerlingen verder kunnen gaan met de 
checklist. 
Voor de beroepsgerichte vakken in de bovenbouw blijven de huidige 
maatwerkafspraken van toepassing en wordt dus in overleg met de docent 

afgesproken wanneer een leerling op school wordt verwacht voor deze 
beroepsgerichte vakken. Dit was de afgelopen weken al zo met elkaar 
afgesproken. 
 
Wat is belangrijk om te weten? 

- Houd je aan de hierboven genoemde hygiënevoorwaarden en de huidige 

Covid-19 protocollen 
- Bij fysiek onderwijs, dus bij binnenkomst van het schoolgebouw, ga je 

direct naar de lesruimte waar je les krijgt. 
- Tijdens de ochtend- en de middagpauze blijf je in de lesruimte waar je 

les hebt. (De kantine blijft gesloten, dus denk eraan dat je zelf eten en 
drinken mee moet nemen.  

- In de middag- of lunchpauze wisselen we van groep A en B. 

- Wanneer de fysieke lessen afgelopen zijn ga je gelijk naar huis.  
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Op bovenstaande wijze hebben alle leerlingen na twee lesweken het gehele 
rooster fysiek op school kunnen volgen. In Magister houden we deze 
tweewekelijkse planning aan. 
Natuurlijk vraagt bovenstaand veel van iedereen en dit betekent dat er een 
behoorlijk beroep gedaan wordt op de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid 

van de leerling.  Maar het vraagt ook om ondersteuning en begeleiding van u als 
ouder(s)/verzorger(s). We zijn blij dat de leerlingen weer vijf dagdelen per week 
fysiek naar school kunnen en vijf dagdelen online of middels een specifieke 
opdracht onderwijs kunnen volgen. Dit laatste vinden we als school erg 
belangrijk. 
 

We wensen iedereen veel gezondheid toe en verheugen ons erop uw 
zoon/dochter weer op school te ontmoeten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
De schoolleiding 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


