
Beste leerlingen, 

De vakantie zit er grotendeels weer op. Nog een paar dagen en dan mogen we weer van start. Bijna 

zoals vanouds. Maar niet helemaal. We hebben nog steeds te maken met beperkingen. Die 

beperkingen moeten we allemaal heel serieus nemen want, zoals jullie ongetwijfeld hebben 

meegekregen, het virus is helaas weer aan een opmars bezig. In deze mail leggen we jullie onder 

andere uit hoe we omgaan met de beperkingen die er zijn en waar jullie je aan moeten houden in 

school. Daarnaast hebben we informatie over de eerste dagen en over de klassenindeling en het 

rooster van de eerste periode: 

 

1.  Coronaprotocol 

In de bijlage vinden jullie het coronaprotocol zoals we dat op school gaan hanteren. Neem heel goed 

door wat dit voor jou betekent. Op de mentorbijeenkomsten komende week zal hier ook uitgebreid 

aandacht voor zijn. We zijn met z’n allen heel blij dat de school weer volledig open kan, maar dit 

geeft ons wel de verantwoordelijkheid hier op een goede manier mee om te gaan. Het belangrijkste 

is dat we de anderhalve meter afstand tussen leerlingen en docenten met z’n allen waarborgen. Dit 

vergt van ons allemaal aanpassingen, zowel van docenten als van leerlingen. We verwachten van 

jullie dat je je houdt aan de regels zoals we ze opgesteld hebben. Die regels brengen beperkingen 

met zich mee, zoals dat een docent niet door het lokaal kan lopen. Het is voor ons allen zaak daar op 

zo’n manier mee om te gaan dat jullie onderwijs er niet onder lijdt. 

 

2.  Programma 

Als bijlage vinden jullie het programma voor de eerste dagen, inclusief het schema voor boeken 

halen en mentorbijeenkomsten. Lessen starten op woensdag, behalve voor klas 4. Voor die klas is er 

een kennismakingsbijeenkomst voor alle leerlingen en mentoren die de hele dag duurt. Hier volgt 

later meer informatie over. 

 

3.  Klassenindeling en rooster 

Zoals een aantal van jullie al gezien zal hebben zijn de klassenindeling en het rooster inmiddels 

bekend. Voor klas 4 en klas 5 is de indeling (behalve voor de bètatopklas) geheel bepaald door de 

vakkenpakketten en het rooster. Deze indeling wijzigen we de eerste twee weken sowieso niet. De 

ervaring leert namelijk dat ook leerlingen die in eerste instantie niet zo gelukkig zijn met de indeling 

in veel gevallen snel hun plekje vinden in hun nieuwe klas. Mocht je na twee weken toch nog steeds 

graag naar een andere klas willen, dan kun je op dat moment een verzoek doen (aan mevrouw 

Smeur, onze bovenbouwondersteuner). We gaan dan kijken wat er mogelijk is. Het is niet zinvol om 

al op een eerder moment een verzoek te doen.  

 

Nog een goed laatste vakantieweekend gewenst. Geniet ervan! 

Lynette Vos, Mathijs de Vroome en Maurice van Daal 

 

 


