Beste leerlingen en ouder(s)/ verzorger(s),
Wat waren we blij om jullie allemaal weer te zien. We hopen dat jullie allemaal een goede
vakantie hebben gehad en genoeg energie hebben om weer een frisse start te kunnen
maken.
We zijn als school opgelucht dat we gewoon mogen starten.
Om dit zo lang mogelijk te kunnen blijven doen, hebben we jullie hulp hard nodig.
Veiligheid staat voorop. Voor iedereen, personeel en leerlingen.
De hoofdregels zijn nog steeds:
Blijf thuis bij verkoudheid;
Blijf thuis bij verhoging/ koorts en benauwdheid (ook bij huisgenoten);
Was regelmatig je handen;
Hoest/ nies in je elleboog;
En natuurlijk:
Houd 1.5 meter afstand van het personeel (docenten, conciërges, schoonmakers enz.).
Om het voor iedereen veilig te kunnen regelen hebben we verder de volgende regels
opgesteld:
Start van de dag:
Als altijd geldt dat je je handen ontsmet bij binnenkomst;
Je loopt direct naar je lokaal (evt. na bezoek aan toilet/ kluisje). Je blijft niet in de gang staan
of bij de deur van het lokaal. De docent zal voor 8.25 uur aanwezig zijn;
Zoals je wellicht al gemerkt hebt, is het niet warm in de school. De deuren van de lokalen
staan net als de ramen permanent open om goed te kunnen ventileren. Ons dringende
advies is daarom ook om je warm te kleden en je jas steeds aan te houden.
Les vanaf het tweede uur:
Als je vanaf het tweede uur les hebt, ga je pas naar het lokaal als de zoemer gaat. Ga niet
voor het lokaal of in de gang staan.
Leswisselingen:
Docenten en leerlingen bewegen zich zo min mogelijk tegelijkertijd door de school. De
docent vertrekt eerder, de leerlingen pas als de zoemer gaat.

Pauzes bij droog weer:
Leerlingen pauzeren buiten omdat alle lokalen, gangen, de aula en de kelder in pauzes extra
geventileerd moeten worden. De catering in de kelder van gebouw B of in de aula van
gebouw S is en blijft open, dus je mag gerust even naar binnen om wat te kopen.
Pauzes bij regen:
Leerlingen pauzeren zoveel mogelijk in de ruimtes buiten die overkapt zijn óf ze pauzeren op
de begane grond binnen (aula, kelder, gangen beneden).
Tussenuren (bovenbouw):
In tussenuren mag je verblijven in de kelder (overlegruimte) of in de aula van gebouw B
(fluisterstil).
Als altijd mag je vanaf klas 3 tijdens pauzes en tussenuren het schoolterrein verlaten.
Einde van de dag:
Je loopt vanuit het lokaal direct naar buiten.
Wat als je thuis moet blijven:
Als je thuis moet blijven, melden je ouder(s)/ verzorger(s) je ziek. Als je daartoe in staat bent,
volg je het onderwijs op afstand. Magister -dagplanning- (onderbouw en 4m) en de
weekplanners Magister/ELO (bovenbouw h/v) zijn ingericht op zelfstudie. Zoek via
Magistermail contact met je mentor/ vakdocent.
Als we samen goed op bovenstaande letten, zorgen we ervoor dat de school open mag
blijven. Als de situatie verandert, brengen we jullie natuurlijk zo snel mogelijk op de hoogte.
Houd moed en blijf gezond.
Namens het personeel van Elzendaalcollege Boxmeer,
Alice Geerdink
Ellen van der Straaten
Leonne Keulen
Lisette Verstegen

