
Beste leerlingen, 

Zojuist is het rooster voor de eerste weken van periode 4 (tot de meivakantie) gepubliceerd in 

Zermelo. 

Zoals afgelopen dinsdag aangekondigd volgen jullie een aantal vakken op school en de andere vakken 

online. In de vorige mail schreven we dat er voor elke klas drie dagen met lessen op school zijn. 

Tijdens het roosteren bleek het handig om dit voor sommige klassen aan te passen naar twee dagen. 

Dit is niet omdat er minder lessen op school geroosterd konden worden dan eerder gedacht. 

Integendeel, het bleek niet alleen mogelijk, maar voor het rooster zelfs handig om ook het vak Engels 

voor alle jaarlagen op school te roosteren. De redenen waarom sommige klassen hun lessen op 

school toch op twee dagen hebben zijn vooral de beschikbaarheid van docenten en het willen 

hebben van zo min mogelijk lessen die door jullie online, maar zittend op school gevolgd moeten 

worden. 

Verder: in de mail van dinsdag gaven we aan dat voor tekenen en O&O in klas 4 en 5 het nog open 

was of ze op school of online geroosterd zouden worden. De uitkomst is nu dat tekenen klas 5 op 

school is en tekenen klas 4 en O&O klas 4 en 5 online. 

In de bijlage vinden jullie de aangepaste verdeling van vakken tussen les op school en online. Een 

enkele les van een vak dat bedoeld is om op school te hebben is toch online of omgekeerd. Dat heeft 

te maken met de beschikbaarheid van docenten in combinatie met de dagen waarop jullie op school 

zijn. 

In deze mail verder de volgende punten over het rooster: 

1. Schema lestijden 

2. Lokalen 

3. Online lessen op school 

4. LO 

 

1. Schema lestijden 

In het rooster staan voor elke dag 10 lesuren. Dit betreft lessen van 45 minuten. Het lestijdenschema 

is als volgt: 

1e uur 8.30 – 9.15 

2e uur 9.15 – 10.00 

3e uur 10.00 – 10.45 

Pauze 10.45 – 11.00 

4e uur 11.00 – 11.45 

5e uur 11.45 – 12.30 

Pauze 12.30 – 12.50 

6e uur 12.50 – 13.35 

7e uur 13.35 – 14.20 

Pauze 14.20 – 14.30 

8e uur 14.30 – 15.15 

9e uur 15.15 – 16.00 

10e uur 16.00 – 16.45 

 



Deze lestijden hanteren we zowel voor de lessen op school als voor de online lessen. Voor de online 

lessen geldt wel dat ze niet de gehele 45 minuten zullen duren, maar ergens tussen de 30 en 40 

minuten (afhankelijk van de les). 

 

2. Lokalen 

We maken deels gebruik van grote ruimtes (waar de hele klas/groep in kan) en deels van combinaties 

van twee lokalen (met halve klassen/groepen per lokaal). De ruimtes/lokalen die we voor de lessen 

op school gebruiken (naast LO, tekenen, drama en mentoruur) zijn: 

Grote ruimtes Dubbele lokalen 

T21 met T20 (T21) K12+K13 (K12) 

De Koepel (T28) K20+K21 (K20) 

Kantine T (KT) K25+K26 (K25) 

Gymzaal (eigen zaal) T12+T13 (T12) 

 T23+T24 (T23) 

 T26+T27 (T26) 

 

Tussen haakjes staat de weergave in Zermelo (voor de dubbele lokalen staat dus alleen het eerste 

lokaal vermeld). 

Voor klas 1 t/m 5 hebben we er naar gestreefd dat elk vak dat op school gevolgd wordt minimaal één 

les in een groot lokaal heeft. Dat is grotendeels gelukt.  

De dubbele lokalen zijn zo ingericht dat er een halve klas kan zitten op anderhalve meter afstand van 

elkaar en de docent. Dit betekent dat we dus vooralsnog NIET hoeven werken met het 

buddysysteem.  

Voor tekenen en drama geldt dezelfde constructie als afgelopen weken, met halve klassen die eerst 

tekenen en dan drama volgen of andersom. 

Voor online-lessen staat geen lokaal vermeld, tenzij de les op school gevolgd kan/moet worden (zie 

volgende punt). 

 

3. Online lessen op school 

Op dagen waarop je op school bent kan het zijn dat er ook online lessen geroosterd zijn. Als de online 

lessen aan het begin of einde van de dag zitten, geldt de volgende regel: als er minimaal twee lesuren 

zitten tussen de laatste online-les en de eerste les op school of omgekeerd, gaan we er vanuit dat je 

de online-les(sen) thuis volgt. Als er minder tijd tussen zit dan kun je de les op school volgen, maar 

dat is niet verplicht, zolang je maar op tijd bent voor alle lessen (bijvoorbeeld: als je gemakkelijk 

binnen 45 minuten op school kunt zijn, dan kun je een online les die gevolgd wordt door een enkel 

tussenuur en dan een les op school dus vanuit huis volgen). Online-lessen tussen lessen op school 

volg je sowieso op school. Als je een online les op school moet/kunt volgen dan staat er een lokaal 

voor ingeroosterd. Dat kan zijn K22+K23+K24 of T01+T02. Deze locaties worden beheerd door 

respectievelijk meneer Kremer en meneer Mug. Op die locaties staan laptops klaar. Teams is hierop 

geïnstalleerd. Je moet alleen nog op je eigen account inloggen (en vergeet bij het verlaten van het 

lokaal niet ook weer uit te loggen). Neem dus niet je eigen laptop mee. Wel is het zaak oortjes mee 

te nemen.  



 

4. LO 

Ook LO staat weer in het rooster. We zijn allemaal blij dat deze lessen, net als bij sportverenigingen 

weer mogen zonder rekening te hoeven houden met de anderhalve meter afstandsregel tussen jullie 

onderling. Vanwege de noodzakelijkerwijs afwijkende lestijden is er in veel gevallen minder tijd om 

heen en weer te gaan naar het Stadspark. Om de lessen LO wel op een goede manier te kunnen laten 

doorgaan vervalt daarom de eerste pauze bij een LO-les op het 3e en 4e uur en de tweede pauze bij 

een LO-les op het 5e en 6e uur. Docenten zullen jullie dan wel de ruimte geven om in lessen ervoor of 

erna wat te eten en te drinken. 

Dit was het. We kijken ernaar uit om jullie vanaf dinsdag weer meer op school te zien. Makkelijk zal 

het ook nu nog niet zijn, maar het lukt ons vast om het te laten werken. We hebben het afgelopen 

jaar al vaak geleerd om met nieuwe situaties om te gaan.  

Voor nu eerst: fijne paasdagen! 

Met vriendelijke groet (mede namens al jullie docenten), 

Lynette Vos, Mathijs de Vroome en Maurice van Daal 

 


