Nijmegen, 1 maart 2021

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),

Zoals we voor het weekend aangekondigd hebben, volgt hier belangrijke informatie over de aard en
wijze waarop de school weer gedeeltelijk opgesteld zal worden voor onze leerlingen.
Vandaag en dinsdag loopt alles zoals al eerder is gepland. De opvangklas wordt gecontinueerd en de
leerlingen van deze groep zijn van harte welkom op school.
Op deze maandag en dinsdag vinden ook de inhaalwerken en herkansingen plaats van
schoolexamens. Dit rooster is bekend bij de betreffende leerlingen. Ook zijn er lessen aan de overige
examenleerlingen. Alle overige leerlingen volgen vandaag en morgen het onderwijs online volgens
rooster.
Vanaf woensdag 3 maart
•
•
•

De leerlingen van de eindexamenklassen houden op alle dagen fysiek onderwijs op school.
De leerlingen uit de opvangklas ook, uiteraard nemen zij plaats in hun eigen klas als deze op
school is.
De overige leerlingen volgen op afwisselende dagen tenminste 1 dag per week fysiek les op
school. Soms zal er op een extra middag in de week een (sport/ kunst/ mentor)activiteit
plaatsvinden: dit is in ontwikkeling.

Wanneer ben je welkom op school?
De examenleerlingen volgen elke dag onderwijs op school. De leerlingen van de opvangklas ook.
De leerlingen uit de niet-examenklas hebben op afwisselende dagen 1 dag per week fysiek les op
school, zoals het schema op de volgende pagina aangeeft. Dit schema is ook in het jaarrooster
opgenomen.

NOTEER DE DAGEN DAT JOUW KLAS OP SCHOOL IS IN JE AGENDA

maandag 1 maart 2021
dinsdag 2 maart 2021
woensdag 3 maart 2021
donderdag 4 maart 2021
vrijdag 5 maart 2021
zaterdag 6 maart 2021
zondag 7 maart 2021
maandag 8 maart 2021
dinsdag 9 maart 2021
woensdag 10 maart 2021
donderdag 11 maart 2021
vrijdag 12 maart 2021
zaterdag 13 maart 2021
zondag 14 maart 2021
maandag 15 maart 2021
dinsdag 16 maart 2021
woensdag 17 maart 2021
donderdag 18 maart 2021
vrijdag 19 maart 2021
zaterdag 20 maart 2021
zondag 21 maart 2021

week 09
week 09

week 09
week 09
week 09
week 09
week 09
week 10
week 10
week 10
week 10
week 10
week 10
week 10
week 11
week 11
week 11
week 11
week 11
week 11
week 11
week 12
maandag 22 maart 2021
week 12
dinsdag 23 maart 2021
week 12
woensdag 24 maart 2021 week 12
donderdag 25 maart 2021 week 12
vrijdag 26 maart 2021
week 12
zaterdag 27 maart 2021
week 12
zondag 28 maart 2021
week 12
maandag 29 maart 2021
week 13
dinsdag 30 maart 2021
week 13
woensdag 31 maart 2021 week 13
donderdag 1 april 2021
week 13
vrijdag 2 april 2021
week 13
zaterdag 3 april 2021
week 13
zondag 4 april 2021
week 13
maandag 5 april 2021
week 14
dinsdag 6 april 2021
week 14
woensdag 7 april 2021
week 14
donderdag 8 april 2021
week 14
vrijdag 9 april 2021
week 14
zaterdag 10 april 2021
week 14
zondag 11 april 2021
week 14

Welke dag op school (naast de examenklassen, die er
iedere dag zijn)
Examenklassen en opvangklas op school; overige online
Examenklassen en opvangklas op school; overige online
Klas 1M, 1MH, 1HV, 1HVt
Alle tweede klassen
Klas 1V, 1Vt, 4V, 5V

Klas 1V, 1Vt, 4V, 5V
Klas 3H, 3Ht, 3M
Klas 3V, 3Vt, 4H, 4HI
Klas 1M, 1MH, 1HV, 1HVt
Alle tweede klassen

Alle tweede klassen
Klas 1V, 1Vt, 4V, 5V
Klas 3H, 3Ht, 3M
Klas 3V, 3Vt, 4H, 4HI
Klas 1M, 1MH, 1HV, 1HVt

Toetsweek 3a: alleen voor klassen 4M,5H,5HI,6V
Klas 1M, 1MH, 1HV, 1HVt
Alle tweede klassen
Klas 1V, 1Vt, 4V, 5V
Klas 3H, 3Ht, 3M
Klas 3V, 3Vt, 4H, 4HI

Klas 3V, 3Vt, 4H, 4HI
Klas 1M, 1MH, 1HV, 1HVt
Alle tweede klassen
Klas 1V, 1Vt, 4V, 5V
Goede Vrijdag; vrije dag voor leerlingen en personeel
1e Paasdag
2e Paasdag: vrij voor leerlingen en personeel
Studieverlof voor leerlingen
Toetsweek 3b: voor alle NIET-examenklassen
Toetsweek 3b: voor alle NIET-examenklassen
Toetsweek 3b: voor alle NIET-examenklassen

maandag 12 april 2021
dinsdag 13 april 2021
woensdag 14 april 2021
donderdag 15 april 2021
vrijdag 16 april 2021
zaterdag 17 april 2021
zondag 18 april 2021
maandag 19 april 2021
dinsdag 20 april 2021
woensdag 21 april 2021
donderdag 22 april 2021
vrijdag 23 april 2021
zaterdag 24 april 2021
zondag 25 april 2021
maandag 26 april 2021
dinsdag 27 april 2021
woensdag 28 april 2021
donderdag 29 april 2021
vrijdag 30 april 2021

week 15
week 15
week 15
week 15
week 15
week 15
week 15
week 16
week 16
week 16
week 16
week 16
week 16
week 16
week 17
week 17
week 17
week 17
week 17

Toetsweek 3b: voor alle NIET-examenklassen
Toetsweek 3b: voor alle NIET-examenklassen
Alle tweede klassen
Klassen 1V, 1Vt, 4V, 5V
Klassen 3H, 3Ht, 3M

Klassen 3H, 3Ht, 3M
Klassen 3V, 3Vt, 4H, 4HI
Klassen 1M, 1MH, 1HV, 1HVt
Alle tweede klassen
Klassen 1V, 1Vt, 4V, 5V

Klas 1V, 1Vt, 4V, 5V
Koningsdag, vrije dag; schoolgebouw is gesloten
Klassen 3H, 3Ht, 3M
Klassen 3V, 3Vt, 4H, 4HI
Klassen 1M, 1MH, 1HV, 1HVt

Online-lessen en lessen op school en leerplicht
Je bent verplicht om alle lessen volgens rooster te volgen. Er is dus geen verschil tussen een onlineles en een fysieke les op school. De docent registreert in beide gevallen jouw aanwezigheid en de
regels rond verzuim blijven gewoon gehandhaafd.
Zie: Absent melden Mondial College Leuvensbroek.
Rooster
Jouw lesrooster en lokaal kun je als vanouds vinden in de Zermelo webapp. De online-lessen zijn
zichtbaar door een icoontje van een camera.
Let op: het kan zo zijn dat er een kleine verandering in je rooster is opgenomen. Zoals al gezegd: daar
waar het kan, verblijf je de gehele dag in hetzelfde lokaal en de docent zoekt je op. Dit doen we om
zoveel mogelijk beweging van grote groepen leerlingen tegen te gaan.
Koppels
De mentor verdeelt de lesgroep de onderbouw in koppels die de gehele dag op school naast elkaar
zitten. Ook voor de leerlingen in de bovenbouw geldt: ga zoveel als mogelijk naast dezelfde
medeleerling zitten als mogelijk is. Bij een eventuele besmetting kunnen we daardoor veel beter in
kaart brengen wie risico heeft gelopen.

Aangepaste pauze tijden die gelden voor de online-lessen én de lessen op school
In verband met de RIVM-maatregelen is het noodzakelijk dat we op school de leerlingen gescheiden
laten pauzeren. De examenleerlingen zullen in de grote pauze op een andere tijd pauzeren dan de
overige leerlingen.

Onderstaande pauzetijden gelden zowel voor de online-lessen als de fysieke lessen op school! De
lessen sluiten niet zoals je gewend bent altijd direct op elkaar aan. Deze 5 minuten zien we als
‘wisseltijd’ om te voorkomen dat deze tijd van de lestijd af gaat.
dagorde C (examenklassen)
1 08:30
09:00
2 09:05
09:35
3 09:40
10:10
pauze
in lokaal
4 10:25
10:55
5 11:00
11:30
6 11:35
12:05
pauze
buiten
7 12:35
13:05
8 13:10
13:40
9 13:45
14:15

dagorde D (andere klassen)
1 08:30
09:00
2 09:05
09:35
3 09:40
10:10
pauze
in lokaal
4 10:25
10:55
5 11:00
11:30
pauze
buiten
6 12:00
12:30
7 12:35
13:05
8 13:10
13:40
9 13:45
14:15

Let op:
•
•

In de kleine pauze pauzeer je in het lokaal.
In de grote pauze pauzeer je buiten.

Doordat zowel het Ckfee als ook de aula wordt ingezet voor lessen is er helaas geen plek om in
het gebouw te pauzeren. Bij slecht weer zullen we jullie de mogelijkheid geven om in het lokaal
te pauzeren tijdens de middagpauze. Zorg er verder voor dat je warme kleding bij je hebt als de
buitentemperatuur laag is.
Lessen LO
Als je op de dag op school LO in je rooster hebt staan, vinden de lessen buiten plaats. Na de
paasdagen in ieder geval op de SCE velden. We hebben echter nog geen groen licht om voor die tijd
ook al gebruik te maken van deze velden. We gebruiken dus zolang als het moet ons sportieve
schoolplein met de sportveldjes, verrijdbare materialen, het park achter de school etc. Omkleden kan
dan niet, de docenten houden hier ook rekening mee met de lesinhoud.
Markies gesloten
De schoolkantine blijft gesloten. Neem dus drinken en een lunch zelf mee. We raden je sterk af om
het winkelcentrum (Jumbo) te bezoeken. Geef voorrang aan de mensen uit de buurt die op
anderhalvemeter boodschappen moeten doen.
Veiligheid
Je zult vast weer moeten wennen aan de RIVM-voorschriften op school. Het is belangrijk om, samen
met je ouder(s)/verzorger(s) onderstaande voorschriften door te nemen.

Het allerbelangrijkste voor ons op school:
•
•
•
•
•
•
•

Kom niet naar school als je verschijnselen hebt die duiden op een mogelijke besmetting;
Draag een mondkapje als je je beweegt in de school;
Ontsmet je handen bij binnenkomst school en voordat je een leslokaal betreedt
Volg de aangegeven looproutes (groene pijlen naar de lokalen, gele pijlen naar de uitgang)
Houdt anderhalvemeter afstand in de lokalen
Blijf ook in de grote pauze buiten in de buurt van je klasgenoten
Volg altijd de aanwijzingen van het personeel (conciërges/docenten) op.

Graag zien we dat jullie als ouder(s)/verzorger(s) met jullie leerling samen ook de onderstaande
algemene RIVM-richtlijnen bespreken voorafgaande aan de terugkomst op school:
•
•
•
•
•

Het afstandscriterium van 1,5 meter is voor iedereen van toepassing die op school komt
(behalve voor leerlingen onderling die samen een koppel vormen).
We desinfecteren onze handen meerdere keren per dag goed. Dit gebeurt in ieder geval bij
binnenkomst van de school, bij binnenkomst in het lokaal en na toiletbezoek.
We schudden geen handen.
We hoesten en niezen in onze elleboog.
We zitten zo min mogelijk aan ons gezicht.

Mondneusmasker
Sinds 1 december jl. is het dragen van een mondkapje door het onderwijspersoneel en de leerlingen
in de school verplicht. Gedurende de les mogen de mondkapjes af, als de leerling en docenten niet
door het lokaal bewegen. Als de leerling zich verplaatst, moet het mondkapje weer opgedaan
worden.
•
•
•

Altijd als de leerling loopt, draagt hij een mondkapje (over neus én mond).
De leerling zet het mondkapje pas af in het lokaal.
De leerling zet het mondkapje weer op voordat hij het lokaal verlaat.

De docent die door de klas beweegt, hoeft geen mondkapje te dragen mits de 1,5 meter afstand
tussen de leerling en docent in acht wordt genomen.
Gym, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs vallen niet onder de mondkapjesplicht.
In de praktijklessen in het beroepsgerichte onderwijs, de praktische vakken, het praktijkonderwijs en
in noodsituaties is het afstand houden tussen leerling en docent en leerlingen onderling niet altijd
mogelijk, dus daar houden leerlingen en docenten en leerlingen onderling zoveel als mogelijk 1,5
meter afstand. Dit is een door de Rijksoverheid toegestane maatregel. Bij de vakken waar dit van
toepassing is, treden het betrokken onderwijspersoneel en de schoolleiding met elkaar in overleg
over hoe te handelen.
Tot slot.
We verheugen ons om jullie weer op school te kunnen ontmoeten en we zullen hen een warm
welkom geven. Uiteraard staan wij altijd open voor adviezen/tips hoe we nog beter op deze situatie
kunnen inspelen. Schroom niet om dit te bespreken met de mentor, afdelingscoördinator of directie.
Onze interne lijnen zijn heel kort, de informatie komt dus altijd op de juiste plek terecht.

In de aparte bijlage vindt u de ‘beslisboom’ van BoiNk. Deze biedt handvatten om een weloverwogen
beslissing te nemen of uw zoon/dochter naar school kan komen of beter kan thuis blijven.
Onderaan in deze brief treft u als bijlage de ‘klachten en thuisblijfregels’ aan.

Met vriendelijke groeten, namens het gehele team,

Henk Beckmann
Directeur locatie Leuvensbroek.

Klachten en thuisblijfregels
Een leerling met een of meer van de volgende (luchtweg) klachten blijft thuis bij:
•
•
•
•
•

Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
Hoesten
Benauwdheid
Verhoging of koorts
Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping)

Testen is altijd vrijwillig. We verzoeken u met klem om de uitslag z.s.m. met de school te delen. We
krijgen weliswaar een terugkoppeling van de GGD, maar de ervaring leert dat dit regelmatig met een
vertraging loopt. Hoe sneller de informatie bekend is des te sneller we als school kunnen reageren
door leerlingen in quarantaine te plaatsen.
Een leerling mag weer naar school als de corona test een negatieve uitslag heeft.
•
•

•
•

Een leerling blijft ook thuis als iemand in het huishouden naast milde verkoudheidsklachten
ook koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (verhoging, koorts,
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of plotseling verlies van reuk of smaak (zonder
neusverstopping) gaat de leerling naar huis en wordt geadviseerd om zich te laten testen.
Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd.
Ook eventuele broers of zussen op dezelfde school worden hierover geïnformeerd en naar
huis gestuurd als diegene last heeft van koorts en/of benauwdheid. Ook hier wordt
geadviseerd om zich te laten testen indien zij klachten vertonen.

In het geval een persoon in contact is gekomen met iemand met COVID-19, gaat diegene in
quarantaine. Sinds 1 december jl. kan diegene die geen klachten heeft, zich laten testen tijdens de
quarantaineperiode. Dit is mogelijk vanaf de 5de dag nadat die persoon in contact is gekomen met
een besmet persoon. Iedereen met aan COVID-19 gerelateerde klachten wordt dringend verzocht
zich te laten testen. Zie m.b.t. de instructies ook
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-COVID-19/testen
Positief getest op COVID-19
Een leerling die positief getest is op COVID-19 gaat in thuisisolatie. Betreffende persoon mag weer uit
isolatie nadat deze 24 uur geen klachten meer heeft gehad die passen bij COVID-19 én het minimaal
7 dagen geleden is dat het personeelslid/leerling ziek werd. Zie ook: https://lci.rivm.nl/leefregels
Een leerling die positief getest is op COVID-19 maar geen klachten heeft moet 5 dagen vanaf de
testafname thuisblijven in isolatie, omdat dit besmettelijk kan zijn voor anderen.
Ook huisgenoten moeten thuisblijven, omdat zij misschien besmet zijn geraakt en op deze wijze
voorkomen dat zij anderen besmetten. De isolatie eindigt als er 5 dagen na de testafname geen
klachten zijn die passen bij COVID-19. De GGD bespreekt met de geteste wanneer dit het geval is.
Als zich binnen 5 dagen na testafname klachten ontwikkelen bij de leerling, dan blijft de thuisisolatie
in stand. Ook huisgenoten moeten dan thuis in quarantaine blijven tot 10 dagen na het laatste
risicocontact met het personeelslid/leerling.
Een leerling blijft vanaf het moment dat hij/zij klachten heeft thuis en wordt geadviseerd om zich te
laten testen. Diens huisgenoten mogen geen bezoek ontvangen. Heeft de leerling ook last van koorts

of benauwdheid, dan moeten de huisgenoten eveneens thuisblijven. Ook als zij zelf geen klachten
hebben.
Negatief getest op COVID-19
Indien een leerling negatief wordt getest en toch nog klachten heeft, dan kan diegene naar school.
Indien de leerling opnieuw klachten krijgt, dan blijft hij/zij thuis en wordt geadviseerd dat diegene
zich opnieuw laat testen.

BESLISBOOM 12 jaar + *
thuisblijven of naar school / werk?
Met deze beslisboom kun je bepalen of je wel of niet naar school en/of werk mag.
Bedenk voor je begint:
1. Deze beslisboom gaat uit van personen met een normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten.
2. Begin altijd met de startvraag en volg de vragen in de aangegeven volgorde.
3. Kijk niet naar één of twee losse vragen, dat kan tot een verkeerde uitkomst leiden.
4. De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor huisgenoten; voor iedere persoon moet de boom apart doorlopen worden.
5. Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. vernieuwde regelgeving. Download de meest actuele versie van
www.ajnjeugdartsen.nl/de-jeugdarts/corona.
6. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar.
7. Er is ook een beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8. Download de meest actuele versie van www.boink.info/beslisboom.

START
Ja

Heeft iemand binnen je huishouden op dit moment
of in de afgelopen 10 dagen corona (gehad)?

1,5 m. AFSTAND?
Leerlingen, studenten en
volwassenen moeten onderling
allemaal 1,5 m afstand houden.
Scholen bepalen hoe ze dit in
de klaslokalen kunnen
realiseren.

Blijf thuis en
laat je testen

Nee

Heeft een huisgenoot naast klachten die passen
bij corona ook koorts (38,0 of hoger) of
benauwdheid?

Blijf thuis

Ja

Nee

Heb je zelf één of meer van de volgende klachten die passen bij
corona?

- verkoudheidsklachten
(zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen, keelpijn)
- hoesten
- verhoging of koorts (37,5 graden of hoger)
- benauwdheid
- plotseling verlies van reuk/smaak (zonder neusverstopping)

Heb je naast klachten die passen bij corona (zie grote blauwe
blok hierboven) ook koorts (38,0 of hoger) of benauwdheid?
Ja

Ben je een huisgenoot van of aangemerkt als
nauw contact** van iemand met corona? Of
heb je een notificatie gekregen via de
Coronamelder-app? Of kom je vanuit het
buitenland uit een rood/oranje gebied? (kijk op
www.nederlandwereldwijd.nl voor het actuele
overzicht)

Nee

Ja

LET OP

Ja

Nee

Blijf thuis en
laat je testen

Je mag naar
school
en/of werk

Nee

** WELKE CATEGORIE CONTACT?
Huisgenoten blijven
ook thuis tot de
testuitslag bekend is

Huisgenoten mogen
naar school
en/of werk

- Categorie 1: huisgenoten
- Categorie 2: overige nauwe contacten
(meer dan 15 min. op minder dan 1,5 m.)
- Categorie 3: overige niet nauwe contacten
Zie voor uitgebreide toelichting lci.rivm.nl/covid-19-bco

WANNEER TESTEN?

HOE LANG MOET JE THUISBLIJVEN?

TESTUITSLAG EN DAN?

- Als je klachten hebt die passen bij corona.
- Als je contact hebt gehad met iemand met corona.
Dus als je een indicatie hebt in het kader van een bronen contactonderzoek of door een melding van de
Coronamelder-app. Laat je dan zo snel mogelijk testen als
huisgenoot of als nauw contact**. Laat je ook testen vanaf
dag 5 na het laatste contact met iemand met corona. Dit
geldt voor huisgenoten, nauwe en niet nauwe contacten**.
- Op advies van de GGD (bijv. bij een uitbraakonderzoek).
- 5 dagen nadat je vanuit het buitenland uit een oranje of
rood gebied bent gekomen.
- Als je ernstig ziek bent.
Zie het kader hiernaast hoe lang je thuis moet blijven.

- Blijf thuis tot de testuitslag bekend is. Als
je bent getest vanwege contact met een
categorie 3** dan hoef je, als je geen
klachten hebt, in afwachting van de
testuitslag niet thuis te blijven.
- Zolang je in een quarantaineperiode zit
zoals vastgesteld door de GGD. Hoe lang
dit duurt en wat de regels zijn verschilt per
situatie. Volg de instructies van de GGD
op.

Volg in alle gevallen het advies van de
GGD op. Algemeen geldt:

NB: Testen kan nooit worden verplicht.

Kijk voor meer info ook op:
rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19/algemenecoronaregels/thuisquarantaine en
lci.rivm.nl/COVID-19-bco.

Positief
Jij of een huisgenoot is besmet met
corona. Volg de instructies van de GGD
op.
Negatief
Je bent niet besmet met corona. Je mag
weer naar school en/of werk, ook als nog
niet alle klachten zijn verdwenen. Tenzij je
nog in een quarantaineperiode zit zoals
vastgesteld door de GGD.

* Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs
(vanaf ca. 12 jaar), studenten in het MBO en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen. Heb je vragen of twijfel na het doorlopen
van de beslisboom? Neem dan contact op met een infectieziektenarts van de GGD. Je kunt ook bellen naar het landelijke informatienummer
coronavirus van Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u). Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.
© 15 februari 2021. Deze beslisboom is gemaakt door BOinK i.s.m. AJN Jeugdartsen Nederland en gecontroleerd en goedgekeurd door het RIVM.

