
Update 1 maart 2021 

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

Het kan weer! Vorige week dinsdag heeft het kabinet aangegeven dat alle leerlingen vanaf 1 

maart de mogelijkheid krijgen om tenminste een dag per week naar school te gaan. We zijn 

heel blij met deze nieuwe stap en werken nu aan een plan om de terugkeer van alle leerlingen 

naar school mogelijk te maken. Het kost enige tijd om dat goed en veilig te organiseren, af te 

stemmen met belanghebbenden als bijvoorbeeld de Medezeggenschapsraad en daarna te 

communiceren met leerlingen en ouders. 

Het kan weer: hoe ziet dat er uit? 

• De anderhalvemetermaatregel blijft voor iedereen op school van kracht en dat betekent 

dat niet alle leerlingen tegelijk aanwezig kunnen zijn. Feitelijk is dus sprake van een 

gedeeltelijke heropening. 

• De bestaande hygiënemaatregelen en mondneuskapjesplicht blijven van kracht. 

• Het ministerie en de sociale partners adviseren scholen om gebruik te maken van 

cohortering. Dat betekent dat er koppels van twee leerlingen worden gemaakt die dan 

voor langere tijd aan elkaar gekoppeld blijven. De leerlingen binnen zo’n koppel 

hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dit zal niet in alle deelscholen of 

leerjaren mogelijk zijn maar waar het kan willen we dit toepassen. 

• Klassen kunnen op deze wijze vaak in tweeën worden gesplitst (en dus niet in drieën 

of vieren): de ene helft van de klas volgt die dag de lessen op school, de andere helft 

van de klas volgt die dag de lessen online. De volgende dag draaien we de zaak om en 

komen de thuisblijvers van de vorige dag naar school en volgen de schoolgangers van 

de vorige dag de lessen online. 

Op deze wijze zouden de leerlingen om de andere dag naar school kunnen in plaats van één 

dag in de week. Het zou fantastisch zijn als dit gaat lukken. 

Aanpak per deelschool 

Binnen iedere deelschool wordt momenteel gewerkt aan een rooster dat het beste past bij die 

specifieke deelschool. Voor een deel zal het overal gelijk zijn, voor een deel zijn er 

verschillen. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met de verschillende omstandigheden op een 

locatie en de noodzaak om leerlingen op verschillende tijden op school te laten komen. 

Het nieuwe rooster gaat in op donderdag 4 maart. Tot die tijd (ma 1/3 t/m wo 3/3) blijven we 

werken volgens het rooster en de aanpak van de periode voor de voorjaarsvakantie. Over het 

deelschoolrooster en de afspraken die daarbij gelden, wordt iedereen voor 4 maart per mail 

geïnformeerd. 

Het kan weer, maar de deur staat op een kier 

We gaan dus voorzichtig en beperkt weer terug naar school. Dat betekent dat niet dat alles 

weer kan zoals voor de Covid-19 uitbraak. Er gelden strenge regels om besmettingen zoveel 

mogelijk te voorkomen. Dit is in het belang van ieders gezondheid en om de school open te 

houden: 



• De anderhalvemetermaatregel en hygiënevoorschriften worden zo goed mogelijk 

nageleefd. 

• We werken met verschillende aanvangstijden om het aantal contacten zoveel mogelijk 

te beperken. 

• Leerlingen mogen niet eerder komen en gaan na aankomst op school direct naar hun 

lokaal. Na afloop van de lessen verlaat iedereen direct het schoolgebouw en de ruimte 

er om heen. 

• Kluisjes kunnen niet gebruikt worden, behalve op de locaties Raadsgildenlaan 11 en 

Jan Salwaplein. Jassen mogen mee naar het lokaal. 

We gaan ervan uit dat iedereen hieraan meewerkt. Leerlingen die zich niet aan deze afspraken 

willen houden, kunnen niet op school blijven en zullen de lessen vanuit huis moeten volgen. 

Natuurlijk is dat het laatste wat wij willen, maar in het belang van ieders gezondheid en om de 

school open te houden moeten we hierover vooraf helder zijn. 

Overige zaken 

De tweede ronde van de Winterschool zou begin maart zijn. Vanwege de coronamaatregelen 

gaat deze ronde definitief niet door. Hiervoor in de plaats hebben alle aangemelde leerlingen 

een account van Mr. Chadd gekregen. Zij kunnen via dit account vragen stellen en 

ondersteuning krijgen. 

Voor meer informatie over de heropening van de school en de afspraken die daarvoor gelden, 

zie deze link. 

 

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/001/141/original/Protocol_Onderwijs_tijdens_Corona_heropening_per_1_maart_2021.pdf

