
Update 15 januari 2021 

Beste ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en medewerkers, 

  

Eerder deze week informeerde ik jullie over het besluit van het kabinet om de lockdown met 

drie weken te verlengen. De consequentie is dat de scholen tot in ieder geval 8 februari dicht 

blijven. 

Hoe zat het ook al weer: wie mag wel naar school? 

Ook in de verlengde lockdown geldt dat het kabinet voor een aantal situaties een uitzondering 

maakt, bedoeld om specifieke groepen leerlingen de mogelijkheid te geven fysiek onderwijs 

te krijgen. Het gaat dan om 

  

•    leerlingen in een examenjaar; 

•    leerlingen in het voorexamenjaar die schoolexamens moeten maken; 

•    leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen in het vmbo (kader/basis 3 + 4) en de 

praktijkschool, ongeacht het leerjaar; 

•    leerlingen in kwetsbare posities, bijvoorbeeld bij een onveilige thuissituatie. 

De anderhalvemetermaatregel wordt nu heel belangrijk 

Een verandering ten opzichte van de huidige situatie, is dat ook leerlingen verplicht worden 

de onderlinge afstand van anderhalvemeter te hanteren, niet alleen naar medewerkers maar 

ook naar elkaar. Deze maatregel treedt per direct in werking. We zullen hier vanaf maandag 

ook streng op toe moeten zien. De anderhalvemeterafstand is geen vervanging van het 

mondkapje. Het mondkapje moet nog steeds gedragen worden buiten de klas en in lessen 

waarbij door het lokaal wordt bewogen, bijvoorbeeld bij de praktijklessen. 

Het dilemma onderwijs/besmettingsgevaar  

We blijven worstelen met een dilemma. Aan de ene kant willen we het onderwijs in het 

belang van de leerlingen graag zoveel mogelijk op school blijven aanbieden. Aan de andere 

kant maken velen zich zorgen over het besmettingsgevaar dat men loopt wanneer men op 

school aan het werk is. 

Het blijft intensief werken voor leerlingen en medewerkers (en ouders) 

De afgelopen dagen is overlegd hoe we op een goede manier invulling kunnen geven aan de 

nieuwe richtlijnen. We hebben daarbij ook de ervaringen van de afgelopen weken 

meegenomen. Belangrijk punt is de schermtijd voor leerlingen en medewerkers (de tijd die je 

voor een beeldscherm doorbrengt). Wanneer het rooster volledig digitaal moet blijven 

doorgaan, is dat te intensief en te belastend voor leerlingen en medewerkers. Het is nodig om 

daar aandacht te besteden om er voor te zorgen dat iedereen niet alleen vandaag, maar ook de 

komende maanden goed kan blijven meedoen. 

Het onderwijs op school gaat door, in aangepaste en afgeschaalde vorm 



We blijven het onderwijs op school aanbieden aan de hierboven genoemde doelgroepen, 

maar wel in afgeschaalde vorm en met aanpassingen: 

• Klassensplitsing: de anderhalvemeterafstandregel zorgt ervoor dat grotere klassen 

gesplitst moeten worden, soms in drieën. We willen dit oplossen door klassen over 

meerdere lokalen te verspreiden en/of in de gymzalen of kantines onder te brengen;  

• Beperken van het aantal verplaatsingen: we willen het aantal verplaatsingen zoveel 

mogelijk beperken. We willen daarmee het aantal onderlinge contacten beperken. Dat 

kan betekenen dat leerlingen zo weinig mogelijk van lokaal wisselen en tijdens de 

pauze in het lokaal moeten blijven.  

• Vermindering van het aantal lesuren: vanwege de intensiteit van onderwijs in deze 

periode zal binnen alle deelscholen worden gekeken naar vermindering van het aantal 

lesuren. Dit wordt binnen de deelscholen verder uitgewerkt. 

Het online thuisonderwijs blijft ook gewoon doorgaan, maar met aanpassingen: 

• Vermindering aantal lesuren: vanwege het teveel aan schermtijd is binnen alle 

deelscholen gekeken naar het verminderen van het aantal lessen. Er blijft nog steeds 

een stevig rooster staan maar wel met minder lessen. Dit wordt binnen de deelscholen 

verder uitgewerkt.  

• De les blijft 50 minuten: de lessen blijven 50 minuten lang maar er zal nog meer 

ingezet worden op differentiatie binnen de les, de mogelijkheid voor leerlingen om 

hun huiswerk alvast te maken of om even de benen te strekken. De uitwerking daarvan 

is afhankelijk van het type les en andere omstandigheden en het is aan de docenten dit 

verder uit te werken. 

Het nieuwe rooster 

Het mag duidelijk zijn dat deze aanpassingen grote impact hebben op het rooster. Er is de 

afgelopen dagen (en deels ook ‘s nachts) al volop gewerkt aan het nieuwe rooster. De 

gewijzigde roosters zijn uiterlijk zaterdagochtend bekend. Het nieuwe rooster gaat dan vanaf 

maandag 18 januari gelden. 

Tot slot 

Vanuit de deelscholen komt nog aanvullende informatie, meer specifiek gericht op de 

leerlingen van die deelschool. We zullen allemaal even moeten wennen aan de nieuwe 

omstandigheden. Ik hoop dat we met deze aanpassingen een goede middenweg hebben 

gevonden tussen wat kan en wat moet.  

Met vriendelijke groeten, 

Ferdinand Vinke 

Bestuurder 

 


