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Beste leerlingen en ouders,
Tijdens de persconferentie van 23 februari jl. heeft premier Rutte aangekondigd dat de
middelbare scholen vanaf 1 maart weer beperkt opengesteld worden voor alle leerlingen.
Wij zijn verheugd dat deze mogelijkheid weer geboden wordt. We hebben ons de
afgelopen dagen al goed voorbereid en onze plannen liggen helemaal in lijn met de
adviezen van de overheid.
De school vanaf 1 maart
Leerlingen en docenten gaan vanaf 1 maart weer naar school.
Het RIVM-protocol geeft aan dat de leerlingen en medewerkers anderhalve meter afstand
moeten houden in het gebouw en op het terrein. Dat betekent dat we in het gebouw
maximaal zo’n 250 leerlingen tegelijkertijd kunnen ontvangen. Daarom hebben we
besloten dat onze leerlingen op twee manieren les zullen krijgen. Voor een deel zal dat
‘onderwijs op afstand’ blijven gecombineerd met dagdelen onderwijs op school. Deze vorm
wordt ook wel hybride onderwijs genoemd.
Op dit moment worden de lesroosters aangepast, zodat elke leerling ook weet wanneer hij
op school verwacht wordt voor lessen en wanneer hij onderwijs op afstand volgt. De
grootste beperking hierbij is dat in de meeste lokalen zo’n 12 leerlingen met een docent
kunnen verblijven. In onze praktijklokalen is ruimte voor wat meer leerlingen met
docenten. Om ervoor te zorgen dat iedere leerling fysiek op school onderwijs kan volgen,
splitsen we de meeste klassen in tweeën.
Rooster
Deze week zorgen we ervoor dat je persoonlijke rooster is aangepast. Je kunt dan in
Zermelo zien op welk moment je op school wordt verwacht vanaf 1 maart en op welk
moment je thuis de lessen volgt.
De ene week volg je op maandag, woensdag en vrijdag de lessen op school, de andere
week op dinsdag en donderdag. De andere dagen volg je de lessen thuis.
De zogenaamde kwetsbare leerlingen komen altijd naar school, zij staan in beide groepen
ingedeeld.
Leerlingen en/of ouders die zich zorgen maken over het weer naar school gaan, kunnen
contact opnemen met de desbetreffende afdeling coördinator.

1,5 meter maatschappij
Zoals eenieder heeft kunnen horen en/of lezen gaan we weer terug naar school in een 1,5
meter maatschappij. Dit betekent dat we leerlingen vragen om niet voor 8.15 uur op
school te zijn en na hun laatste les/afspraak direct naar huis te gaan.
Het is verplicht om tijdens verplaatsingen in het gebouw een mondkapje te dragen en om
1,5 meter van elkaar te blijven.
Tijdens de pauzes verdelen we de leerlingen over de ruimtes in het gebouw, zijnde:
• Beneden-aula voor de klassen 2-3-4
• Verblijfsruimte 1e verdieping bij de trappen voor klas 2
• Brugklasplein 1e verdieping voor klas 1
Catering
De catering kunnen we helaas nog niet openen. Denk er aan om zelf eten en drinken mee
te nemen.
Wij hebben er erg veel zin in om jullie allemaal weer te zien en we hopen dat we zo snel
mogelijk weer naar ‘normale’ schooldagen kunnen schakelen. Voor nu zorgen we voor een
passend programma bij de omstandigheden zoals ze zijn.

Met vriendelijke groeten,

Thomas Klein
directeur, locatie Meeuwse Acker

