
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helmond, 29 mei 2020 

 

 

Betreft: aanvullende informatie heropening school voor klas 1 t/m 3 

 

Geachte heer/mevrouw, beste leerling,   

 

Vanaf a.s. dinsdag heropenen we onze deuren voor leerlingen uit klas 1 t/m 3. Om jullie meer informatie te geven 

over de heropening van de school en de maatregelen in en om het schoolgebouw, hebben we een filmpje gemaakt. 

Door middel van dit filmpje hopen we je een goed beeld te geven van de situatie en richtlijnen vanaf a.s. dinsdag. 

De link is https://youtu.be/cX9Oi1jOnRs. 

 

Even wat verduidelijken 

Er blijkt over enkele zaken onduidelijkheid te zijn. Die zaken verduidelijken we graag. Inmiddels heeft elke leerling 

uit klas 1 t/m 3 van de mentor gehoord op welke dag hij/zij naar school komt om de lessen te volgen. Standaard 

komt elke leerling dus op één dag naar school. Op de andere dagen volgt de leerling de lessen online vanuit thuis. 

Dat doen we t/m 25 juni volgens het lesrooster van de afgelopen weken.  

 

Vanaf 9 juni zullen we leerlingen die geplaatst zijn in leerroute 2 + 3 naar school laten komen voor vakinhoudelijke 

bijlessen. Tijdens deze lessen worden de leerlingen in kleine groepen (maximaal 9 leerlingen) door vakdocenten 

voorbereid op de resultaatverbeteringstoetsen die zij vanaf 26 juni zullen gaan maken. Dat betreft dus twee 

bijlessen per leerling, aangezien deze groep leerlingen ook twee resultaatverbeteringstoetsen maakt aan het einde 

van het schooljaar. De bijlessen duren 45 minuten per vak en worden verspreid over de week aangeboden. Een 

schema voor deze bijlessen volgt eind volgende week. Het kan dus bijvoorbeeld zijn dat een leerling op maandag 

naar school moet voor de fysieke lessen (tot uiterlijk 13.00 uur) en op andere momenten in de week naar school 

komt voor de vakinhoudelijke bijlessen.  

 

In tegenstelling tot berichtgeving eerder deze week zullen we de leerlingen uit klas 1 t/m 3 geen huiswerk laten 

maken op school. Huiswerk blijft dus, zoals het woord aangeeft, thuis gemaakt worden.  

 

  

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van en 

aan de leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 

https://youtu.be/cX9Oi1jOnRs


 

Lokalenschema 

Voor de duidelijkheid nemen we een lokalenschema op, zodat alle leerlingen weten naar welk lokaal zij moeten 

gaan de komende weken om de lessen te volgen.  

 

KLAS 1 

 

KLAS 2 

 

KLAS 3   

1Ma 116 2Ma 123 3Ma 217 

1Mb 121 2Mb 120 3Mb 218 

1Ka 118 2Mc 122 3Mc 219 

1Kb 210 2Md 119 3Md 220 

1Ha 105 2Ha 117 3Me 221 

1Hb 124 2Hb 211 3Ha 126 

1Ba 110 2Hc 108 3Hb 207 

1Bb 5 2Hd 111 3Hc 208 

1Ga 4 2Va 104 3Hd 125 

1Gb 107 2Vb 109 3Va 106 

1Xs/2Xs 102 2Ga 205 3Vb 127   

2Gb 206 3Ga 106 

        3Gb 103 

 

Afronding schooljaar 

Over de afronding van het schooljaar, zoals de bekendmaking van de uitslag van de resultaatverbeteringstoetsen, 

overgangsrapportage en het inleveren van de boeken/lockersleutels etc. zullen we in een later stadium meer 

informatie geven.  

 

We zijn klaar voor de heropening van de school. Het zal voor iedereen even wennen zijn om weer naar school te 

gaan en niet rond te lopen in een gebouw met 1.500 andere leerlingen, maar met slechts 250 leerlingen in vaste 

lokalen lessen te volgen. Tegelijkertijd is het een goede oefening voor de situatie na de zomervakantie, omdat we 

dan mogelijk nog steeds aanpassingen moeten doen in de manier waarop we gewend zijn het onderwijs vorm te 

geven.  

Mijn collega's zijn enthousiast om de leerlingen weer te ontmoeten en zullen zich ook de komende weken inzetten 

voor goed onderwijs en een goede afronding van het schooljaar.  

 

Hopelijk is deze informatie duidelijk. Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met de mentor. Voor 

nu wens ik iedereen een goed Pinksterweekend.   

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

R. van de Westerlo 

Directeur  


