
 
 
 
Beste examenleerling, 
 
De toetsweek zit er bijna op. We hopen dat je een goed gevoel hebt over je gemaakte toetsen en dat 
je dat ook terug ziet straks in je cijfers. 
 
Vanaf volgende week, maandag 25 januari, starten we weer met de lessen. Zoals je weet mogen  
jullie wel gewoon op school komen voor het volgen van fysieke lessen. En dat is dan ook de 
bedoeling.  
 
Je volgt vanaf maandag 25 januari fysiek op school je lessen volgens het geldende rooster. Omdat nu 
ook voor jullie geldt dat je anderhalve meter afstand van elkaar moet houden, worden jullie verspreid 
over de school. De lessen vinden zoveel mogelijk plaats op de verschillende thuisbases, omdat we 
daar de meeste ruimte hebben. Het nieuwe lokalenrooster, dus waar je je lessen hebt, komt deze 
week nog op Magister te staan. 
 
De kwt-uren gaan zoveel mogelijk door. Het rooster hiervoor ontvang je nog. We gaan er hierbij wel 
van uit dat de meeste leerlingen gebruik zullen maken van extra vakondersteuning die je kunt kiezen 
tijdens kwt.  
 
Heb je een tussenuur, dan is het de bedoeling dat je naar de aula gaat. De aula wordt zodanig 
ingericht dat je ook daar op anderhalve meter van elkaar kunt zitten.  
In de pauzes mag je gebruik maken van de aula, maar ook van de doorloopruimtes voor de 
thuisbases op de eerste en tweede verdieping, of je gaat naar buiten. Maar ook hier geldt: je houdt 
altijd anderhalve meter afstand van elkaar. Eten en drinken op de thuisbases is niet toegestaan. 
 
We denken dat we op deze manier een veilige setting creëren waarin je toch je fysieke lessen kunt 
volgen. Veilig voor jou, maar ook voor het personeel wat op school moet zijn. 
 
Maar naast bovenstaande organisatorische maatregelen is het nog veel belangrijker dat we ons 
allemaal ook echt houden aan alle maatregelen. We doen hierbij dan ook nogmaals een dringend 
beroep op ook ieders verantwoordelijkheid.  
 
Dus: Was je handen, blijf thuis bij klachten en laat je testen, ga en blijf in quarantaine als je positief 
getest bent of iemand uit je directe omgeving. Binnen school geldt ook: ga je lopen, draag een 
mondkapje en houd je aan het éénrichtingsverkeer in de school. En daar komt nu nog bij: houd 
anderhalve meter afstand van iedereen, óók van je medeleerlingen. Tijdens lessen, maar ook in 
tussenuren en pauzes.  
Want alleen samen krijgen we corona onder controle! 
 
Heel veel succes toegewenst de komende periode. En mocht je nog vragen hebben, neem dan 
contact op met je mentor of teamleider. 
 
Met vriendelijke groet, 
ook namens de teamleiders, 
 
E. Dijkslag 
directeur 
 


