
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helmond, 25 mei 2020 

 

 

Betreft: heropening school vanaf 2 juni  

 

Beste ouders/verzorgers, beste leerling, 

 

Sinds 6 mei zijn we aan het werken met het nieuwe online lesritme. We merken dat lesgeven in de eigen klas als 

positief ervaren wordt, het geeft een vertrouwd gevoel en maakt contact aangaan met de eigen docent makkelijker. 

De afgelopen weken zijn de oudergesprekken over de voortgang van uw zoon/dochter zo goed als afgerond. Dat 

betekent dat we met elkaar goed van gedachten hebben kunnen wisselen over het laatste deel van het schooljaar 

en de verwachtingen voor komend schooljaar. U hebt ook de brief met de indeling in de leerroute inmiddels 

ontvangen. 

 

Uit de persconferentie van dinsdag 19 mei is duidelijk geworden dat we ook moeten gaan inzetten op lessen 

aanbieden op school. We zetten voor u het een en ander op een rij. 

 

Hoe verder? 

Klas 1 t/m 3 (alle niveaus):  

Leerlingen werken door aan het programma dat past bij hun eigen leerroute. De online lessen zullen als basis voor 

alle leerlingen ingeroosterd blijven tot het einde van het schooljaar. Dit zijn de lessen die voor alle leerlingen in 

klasverband aangeboden worden. Uw zoon/dochter zal deze lessen 4 dagen in de week vanuit thuis volgen en 

hij/zij zal 1 vaste dag in de week de lessen op school volgen. Per dag zullen maximaal 9 leerlingen van een klas 

op school de lessen volgen. De mentor maakt hiervoor een indeling en bespreekt dit met de klas. De leerlingen 

volgen de lessen in een vast lokaal.  

Belangrijk is dat alle leerlingen zoveel mogelijk hun eigen device (laptop/tablet) meenemen naar school. Dat device 

is ook op school belangrijk om opdrachten te verwerken en digitaal te kunnen inleveren. Indien de leerling op school 

geen beschikking heeft over een laptop/tablet, mag de mobiele telefoon gebruikt worden. De school heeft geen 

laptops/tablets over om in bruikleen te stellen. 

 

  



 

Vanaf 9 juni zullen we de onderbouwleerlingen uit leerroute 2 + 3 vragen naar school te komen voor bijlessen in de 

vakken waarvoor zij een resultaatverbeteringstoets gaan maken. Hiervoor zal een apart schema op worden gesteld. 

Deze bijlessen duren 45 minuten. De eerste les begint om 14.00 uur, de tweede les in 14.45 uur en de derde les 

om 15.30 uur.  

 

Om te kunnen zorgen dat de aankomst bij school in de ochtend gestroomlijnd verloopt, is het de bedoeling dat 

leerlingen van klas 1 tussen 08.05 – 08.10 uur binnenkomen, de leerlingen van klas 2 tussen 08.10 uur en 08.15 

uur en de leerlingen van klas 3 tussen 08.20 uur – 08.25 uur. Voor leerlingen in elk leerjaar is een aparte 

fietsenstalling toegewezen, zodat leerlingen met inachtneming van de richtlijnen naar school kunnen komen. 

Evenzeer geldt dat leerlingen onderweg van en naar school de regels in acht dienen te nemen. Derhalve roepen 

wij ertoe op om zoveel mogelijk alleen of in tweetallen naar school te fietsen en op het schoolplein zoveel mogelijk 

de 1,5-meter regel in acht te nemen.  

  

Overige leerlingen: 

Deze leerlingen blijven de online lessen volgen vanuit thuis. In de middag zullen verschillende lesactiviteiten op het 

programma staan.  

1) Inhaalwerk PTA-toetsen uit periode 2 voor 3M, 4H, 4V, 5V in de week van 2 t/m 8 juni. De planning van deze 

toetsen is vorige week verstuurd. Indien de leerling 2 toetsen in moet halen op dezelfde dag, dan zullen de 

online lessen voor deze leerling komen te vervallen zodat hij/zij zich optimaal kan voorbereiden op de lessen. 

Op 17 juni staat voor de leerlingen uit 3M, 4H, 4V, 5V nog een herkansingsmoment gepland over toetsweek 

2. Hiervoor kunnen zij zich aanmelden via Magister.  

2) De leerlingen die binnen leerroute 2 + 3 vallen komen vanaf 9 juni dagelijks na de online lessen naar school 

om huiswerk te maken tussen 14.00 uur – 16.15 uur. Zij werken op de studiepleinen en in de computerlokalen.  

3) Vanaf 9 juni zullen de leerlingen uit 3M, 4H, 4V en 5V uit leerroute 2 + 3 bijlessen volgen voor de vakken 

waarvoor zij een resultaatverbeteringstoets gaan maken. Hiervoor zal per afdeling (3M, 4H, 4V, 5V) een apart 

schema op worden gesteld. Deze bijlessen duren 45 minuten. De eerste les begint om 14.00 uur, de tweede 

les in 14.45 uur en de derde les om 15.30 uur. In de middagen tussen 14.00 uur en 16.15 uur volgen deze 

leerlingen dus bijlessen of maken zij huiswerk. 

4) De mentoren van 3M gaan op school mentor-/loopbaanreflectiegesprekken voeren met de leerlingen. De 

mentoren plannen deze gesprekken zelf in met leerlingen.  

5) Ook de mentoren van 4H, 4V, 5V gaan een mentorgesprek op school voeren. Deze gesprekken vinden plaats 

in de middagen en worden door mentoren zelf gepland.  

6) Gedurende de komende weken zullen de leerlingen van 3M, 4H, 4V en 5V blijven werken aan opdrachten die 

binnen het PTA moeten worden afgerond. Op verschillende momenten zullen leerlingen uit bepaalde 

afdelingen naar school komen om toetsen te maken, bijvoorbeeld voor geschiedenis, LEF, wiskunde D en 

voor praktijkwerk voor handvaardigheid en scheikunde. Alle informatie inclusief duidelijke planning volgt zo 

snel mogelijk.  

 

  



 

RIVM-maatregelen 

Vanzelfsprekend is het schoolgebouw in de tussentijd ingericht om aan alle bestaande voorwaarden en eisen 

tegemoet te komen. De belangrijkste aandachtspunten zetten we hieronder op een rij: 

- Indien een leerling gezondheidsklachten heeft, blijft hij/zij thuis. Als een leerling op zo’n dag naar school zou 

moeten komen, ontvangen we graag een telefoontje van de ouder/verzorger. 

- Bij binnenkomst moeten alle leerlingen hun handen desinfecteren met hygiënische gel.  

- Kluisjes en de garderobe mogen niet gebruikt kunnen worden. Leerlingen moeten dus alle spullen (inclusief 

jas) meenemen naar het eigen lokaal. 

- Telefoontassen zullen niet worden gebruikt.   

- De leerlingen zullen pauzeren in de leslokalen en dus in de praktijk de hele schooldag in hetzelfde lokaal 

blijven. 

- We richten de school in op eenrichtingsverkeer, ook bij de trappenhuizen. 

- In elk lokaal zorgen we voor hygiënische spray waarmee leerlingen hun eigen tafel/stoel schoonmaken 

waaraan zij gewerkt hebben. 

Wij willen dat de school een toegankelijke uitstraling blijft behouden en doen een vriendelijk doch dringend beroep 

op u als ouder/verzorger om met uw zoon/dochter te bespreken ook tijdens een lesdag op school op een 

verstandige wijze om te gaan met alle restricties die er zijn.  

 

Tot slot 

We maken ons op voor een nieuwe fase: van thuisonderwijs naar een hybride vorm van onderwijs. Hier en daar 

zullen we nog wel eens wat moeten bijstellen, dat zullen we doen als we merken dat we een verbetering kunnen 

aanbrengen. Van belang om te weten is dat nog niet alle docenten in staat zijn om fysiek op school te komen 

werken, enkelen van hen behoren tot de risicogroep. Mochten er voor u zaken niet duidelijk zijn, dan blijft het 

verzoek om in eerste instantie contact op te nemen met de mentor. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

R. van de Westerlo 

Directeur  


