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Beste ouder(s), verzorger(s), leerlingen, 
 
Het blijven voor u en voor jullie als leerlingen onrustige tijden. Zoals u op de laatste 
persconferentie heeft kunnen horen blijven de scholen voorlopig gesloten voor 
fysiek onderwijs voor de onderbouwleerlingen en voor de niet praktijkvakken van 
de 3e-jaars leerlingen. De examenleerlingen krijgen wel fysiek onderwijs en alle 
leerlingen uit de bovenbouw volgen de praktijk van hun profielvakken op school. 
Verder zal het School Ondersteuningsteam (SOT) zorgdragen voor opvang van 
‘zorg’leerlingen. 
 
Vanaf maandag 18 januari 
Vanaf maandag 18 januari hebben alle leerlingen les volgens het rooster, zie 
Magister. De lessen voor klas 1 t/m 3 worden online gegeven. De beroepsgerichte 
lessen voor klas 3 zijn op school en de examenleerlingen (klas 4) hebben alle lessen 
op school. 
 
Fysiek onderwijs op school 
Om de 1,5 meter te kunnen waarborgen binnen de beroepsgerichte praktijkvakken 
kunnen niet altijd alle leerlingen tegelijk naar school. Hiervoor is een planning 
gemaakt en dit staat in Magister. 
Voor de examenleerlingen die onderwijs moeten volgen op school zijn de diverse 
leeromgevingen en grote ruimtes ingericht om zo de 1,5 meter regel te kunnen 
hanteren. Ook dit staat aangegeven in Magister. Verder zullen er in de 
leeromgevingen onderwijsassistenten aanwezig zijn om de docenten te 
ondersteunen tijdens de lessen. 
Verder gelden de volgende afspraken: 

- De RIVM regels blijven onverkort van kracht, aangevuld met de 1,5 meter 
maatregel voor leerlingen. Dat betekent: handen ontsmetten, tafels 
reinigen en een mondkapje dragen. Deze mag af als de docent daar 
toestemming voor geeft.  

- Het aantal bewegingen en contactmomenten binnen het gebouw kent de 
volgende restricties: 
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o Leerlingen zijn en blijven tijdens het fysieke lesprogramma op 
school en kunnen dus niet buiten het gebouw pauzeren. Dit is een 
uitdrukkelijk verzoek van de overheid om het aantal bewegingen 
rond de school te beperken. 

o De pauzemomenten vinden in de diverse leeromgevingen plaats 
onder toezicht van onderwijsassistenten en docenten. 

o Tijdens een tussenuur gaan de leerlingen naar de kantine in 
afwachting van de volgende les. 

o De kantine is niet open, dus eten en drinken voor de dag moeten 
de leerlingen zelf meebrengen/verzorgen. 

o Er kan geen gebruik gemaakt worden van de leerlingenkluisjes. 
o Mogelijke uitzonderingen en/of gewenst maatwerk gaat in overleg 

met de mentorcoach. De mentorcoach is en blijft het belangrijkste 
aanspreekpunt. 

 
Wat verwachten we van een leerling? 

- De regels die gelden op school, gelden ook voor onderwijs op afstand 
(voorbeeld: indien een leerling verlof nodig heeft of ziek is, wordt er 
contact opgenomen met de school via b.hulshof@noordik.nl). 

- De leerling is aanwezig in de les via Teams (ljr. 1, 2 en 3) en ljr. 4 fysiek op 
school en houdt zich aan het rooster. 

- De leerling heeft de benodigdheden voor zich die hij/zij bij de 
desbetreffende les nodig heeft. 

- De leerling draagt normale kleding die hij/zij normaal ook op school draagt. 
- De leerling heeft de camera aan staan en is zichtbaar in beeld. 
- De leerling zet de microfoon uit. 
- Vragen kunnen gesteld worden via de chat of een hand opsteken tijdens de 

online les. Buiten de lessen om kan de leerling contact opnemen met de 
vakdocent.  

- Leerlingen uit klas 4 gaan na hun laatste les onmiddellijk naar huis. 
 

Nieuwe huisstijl 
Afgelopen week is het nieuwe logo gepresenteerd van Het Noordik. In deze 
brief ziet u ons nieuwe logo. Het bestaat uit een N en een +. De N staat voor 
Het Noordik, als een richtinggevend kompas. De + staat voor de extra’s: 
Kwalitatief zeer goed onderwijs, de vele mogelijkheden om leerlingen hun 
interesses en talenten te laten ontdekken, de zorg en aandacht voor de 
leerlingen, maar ook de onvergetelijke feesten en activiteiten die 
georganiseerd worden.  
 
Samen morgen ontdekken 
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De nieuwe slogan is: Samen morgen ontdekken. Samen, want een leerling leert 
niet alleen, maar met hulp van klasgenoten en docenten, maar ook met het 
regionale bedrijfsleven. Morgen, gericht op de toekomst, met een positieve blik 
en vol innovatieve ontwikkelingen. De wereld staat niet stil. Het Noordik ook 
niet. En ontdekken, want er is zoveel te leren en te zien in de wereld, dat 
ervaren leerlingen op Het Noordik.  
 
Nieuwe website 
De website van Het Noordik is volledig vernieuwd en gericht op mensen die 
kennismaken met onze vier vestigingen. Kijk op www.hetnoordik.nl om de 
nieuwe website te bekijken. 
 
De Week van Het Noordik 

Naast een nieuwe huisstijl is ook de opzet voor 
de traditionele open dag dit jaar gewijzigd. 
Geen honderden personen gelijktijdig in één 
van onze vestigingen, maar coronaproof De 
Week van Het Noordik. In de week van 1 tot en 
met 6 februari zijn er voor leerlingen uit groep 
8 (en groep 7), hun ouders en de basisscholen 
diverse activiteiten, zodat zij alvast kennis 
kunnen maken met Het Noordik. Kent u 
(ouders van) leerlingen in groep 7 of 8? 
Geef hen deze informatie gerust alvast door! 
Maar ook voor u ouder(s)/verzorger(s) of voor 
de leerlingen is het leuk om een kijkje te 
nemen. 
 

 
Afsluitend wensen wij iedereen veel gezondheid! 
 
 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
De schoolleiding 
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