
 

 

Introductieweken 
De afgelopen drie weken waren onze introductieweken. Er is hard gewerkt door 

leerlingen en personeel. We zijn blij om weer hele klassen te ontvangen. Voor klas 3 

en 4 is een aangepast programma georganiseerd. Na volgende week starten we met 

reguliere lessen en een regulier rooster.  

40-minuten-rooster 
In verband met klassenteamvergaderingen is er van maandag 27 september t/m 

vrijdag 1 oktober een 40-minutenrooster. We hanteren daarbij de volgende tijden: 

 

Coronamaatregelen 
Mondkapjes 

Vanaf maandag 27 september laten we deze maatregel los.  Uiteraard ben je vrij om 

het mondkapje in het kader van je eigen gezondheid  vanaf  de 27ste te blijven 

dragen. 

1,5 meter 

De  1,5  meterregel komt per 27 september ook te vervallen. In onze trappenhuizen 

houden we vast aan de verschillende routes om iedereen voldoende ruimte te    

geven om zich naar boven en beneden te verplaatsen. We bekijken in het najaar of 

we deze routes behouden of loslaten.  

Testen 

Door vanaf 25 september de 1,5 meter en de mondkapjesplicht los te laten, blijft het 

advies van preventief testen van kracht voor medewerkers en leerlingen. Deze testen 

worden beschikbaar gesteld door school en zijn op te halen bij het frontoffice, de 

coördinatorenkamers en de profielen. 

Basisregels blijven 

Om het nieuwe normaal mogelijk te maken, blijven de basisregels bestaan. Je wast 

regelmatig je handen, schudt geen handen, hoest en niest in je elleboog en blijft thuis 

bij klachten. Ook ventilatie in onze gebouwen blijft belangrijk. Medewerkers zetten 

waar mogelijk regelmatig een raam open om de ruimte waar les gegeven wordt  

te ventileren. 



 
 

 

De komende periode is een overgangsperiode. We weten dat er weer meer mogelijk 

is maar we weten ook dat het coronavirus nog steeds een onderdeel van ons leven 

is. Gelukkig kent het onderwijs steeds minder beperkingen. We kunnen volle kracht 

vooruit om er met elkaar een mooi schooljaar van te maken. Succes  

daarmee! 

 

Lessen op afstand volgen 
In geval van meerdaagse quarantaine blijft het mogelijk dat leerlingen op afstand 

lessen volgen. Op het moment dat de leerling afwezig gemeld wordt wegens 

quarantaine, kunnen hierover afspraken gemaakt worden. Houdt u er wel rekening 

mee dat het enige tijd kan duren voor een leerling toegelaten wordt in de Zoomles, 

dit i.v.m. het opstarten van de les in de klas. We starten hiermee vanaf maandag 4 

oktober. De Zoomlink is, anders dan voorheen, per docent te vinden in Magister 

onder: ELO – studiewijzers – Zoomlinks bij quarantaine 

Indien de leerling een toets mist, gelden de richtlijnen uit de schoolgids, par.15.1: 

“Een leerling die een toets mist, krijgt de gelegenheid om binnen tien schooldagen, 

nadat de leerling is teruggekeerd op school, met de docent af te spreken wanneer de 

gemiste toets wordt ingehaald.” 

Lessen waarin de leerlingen de gehele les praktisch bezig zijn, kunnen niet online 

gevolgd worden. 

 

Ouderinformatieavonden  
Begin oktober staan de ouderinformatieavonden gepland. Het gaat om de volgende 

data: 

Maandag 4 oktober  leerjaar 4 

Dinsdag 5 oktober   leerjaar 3 

Woensdag 6 oktober leerjaar 2 

Een uitnodiging per leerjaar volgt nog via de coördinator. 

 

Week tegen pesten 
In de week van 27 september t/m 1 oktober is de week tegen pesten. Op school 

besteden wij hier aandacht aan. Graag verwijzen wij u naar de volgende website: 

Homepage - Week tegen pesten 

 

Jongerenwerkers Gemeente Gennep 
Met de start van het schooljaar zijn ook de jongerenwerkers weer in de 

ochtendpauzes aanwezig op school, zij stellen zich in onze klassen voor. 

Jongerenwerk Gennep organiseert activiteiten voor de jeugd in onze gemeente. Ook 

zijn onze jongerenwerkers er voor jongeren die behoefte hebben aan een luisterend 

oor. Hun activiteiten zijn voor zowel ouders als leerlingen te volgen via de instagram 

account: jongerenwerk_gennep. 

 

 

https://www.weektegenpesten.com/


 

 

 

Online informatieavond over coronamaatregelen 
Op 20 september was er een online informatieavond over coronamaatregelen.  

Afgesproken is dat de gebruikte presentatie maar ook een samenvatting van vragen 

en antwoorden gedeeld wordt. Deze twee documenten zijn bijgevoegd bij deze 

nieuwsbrief. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Sjaak Simons, vestigingsdirecteur 

Margriet Grutters, conrector 


