Beste 4M, 5H en 6V leerlingen,
In verband met de nieuwe strengere maatregelen, zal ook de anderhalve meter afstand
tussen leerlingen onderling gehandhaafd moeten worden. Hierdoor zijn er aanpassingen in
jullie rooster en de dagen dat je naar school dient te komen.
De klassen worden in twee groepen verdeeld.
Deze twee groepen komen om de dag apart van elkaar naar school.
Groep 1 komt volgende week maandag, woensdag en vrijdag naar school en groep 2 komt
dinsdag en donderdag. De week erop zal dit andersom zijn.
De overige dagen werk je thuis en volg je de lessen online via zoom.
Opmerking 1: Heb jij een luistertoets of mondeling op een dag dat je thuis aan het werk bent,
dan verwachten we je voor dit toetsmoment wel op school. We houden rekening met je
reistijd.
Opmerking 2: In uitzonderlijke gevallen kan het helaas voorkomen dat er meer dan 15
leerlingen ingepland staan voor een les. De docent zal dan aangeven welke leerlingen de les
via zoom mee kunnen volgen in een overstroomlokaal, dichtbij je leslokaal.
In je magisterrooster kun je (vanaf zaterdag 23 jan.) aan het cameraatje zien wanneer
je thuis moet werken. Staat er geen cameraatje, dan word je op school verwacht.

Regels per jaarlaag voor lessen op school
4 Mavo
-

Je hebt les in gebouw S en zet je fiets in de fietsstalling van gebouw S.
Je blijft buiten niet hangen. Ook hier geldt de 1,5m-regel.
Voor binnenkomst zet je je mondkapje op en ga je direct naar je lokaal, je blijft dus
niet hangen in de aula. Je kunt dus geen gebruik maken van je kluisje.
Tijdens leswissels, tussenuren en in pauzes houd je je aan de 1,5m-regel en volg je
de aanwijzingen van het personeel op.
De pauze houd je in het lokaal waar je het 3e of 5e lesuur les had.
Bij tussenuren zit je in de aula van S op 1,5 meter afstand.
Aan het einde van je lesdag ga je direct naar huis.

5 Havo
-

-

Je hebt les in gebouw B en zet je fiets in de fietsstalling van gebouw B.
Je blijft hier niet hangen. Ook hier geldt de 1,5m-regel.
Je loopt buiten om de overkapping heen en je neemt de ingang bij de administratie
en conciërges. 5H verblijft voornamelijk in het Bèta-gedeelte (oudbouw aan de
Bilderbeekstraat).
Bij binnenkomst zet je je mondkapje op en ga je direct naar je lokaal, je blijft dus niet
hangen in de gangen. Je kunt dus geen gebruik maken van je kluisje.
Tijdens leswissels, tussenuren en in pauzes houd je je aan de 1,5m-regel en volg je
de aanwijzingen van het personeel op.
De pauze houd je in het lokaal waar je het 3e of 5e lesuur les had.
Bij tussenuren zit je in de kelder van B op 1,5 meter afstand.
Aan het einde van je lessen ga je direct naar huis.

6 Vwo:
-

Je hebt les in gebouw B en zet je fiets in de fietsstalling van gebouw B.
Je blijft hier niet hangen. Denk er aan dat hier ook de 1,5 m geldt.
Je gaat via de gebruikelijke leerlingeningang bij de fietsenstalling naar binnen.
6V verblijft voornamelijk in het gedeelte boven de aula (kubus-gedeelte).
Bij binnenkomst zet je je mondkapje op en ga je direct naar je lokaal, je blijft dus niet
hangen in de gangen. Je kunt dus geen gebruik maken van je kluisje.
Tijdens leswissels, tussenuren en in pauzes houd je je aan de 1,5 m regel en volg je
de aanwijzingen van het personeel op.
De pauze houd je in het lokaal waar je het 3e of 5e lesuur les had.
Bij tussenuren zit je in de aula van B op 1,5 meter afstand.
Aan het einde van je lessen ga je direct naar huis.
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