
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helmond, 26 februari 2021 

 

 

Betreft: informatie weer naar school 

 

Geachte heer, mevrouw, beste leerling, 

 

Door middel van deze brief informeren we u over de maatregelen die afgelopen dinsdag in de persconferentie zijn 

aangekondigd over het voortgezet onderwijs. We mogen de deuren heropenen, ook voor de niet-examenleerlingen. 

Daar zijn we blij mee, omdat we eindelijk de leerlingen weer op school kunnen ontvangen.  

 

Eindexamenleerlingen 

De eindexamenleerlingen komen dagelijks allemaal naar school. Deze leerlingen maken over enkele maanden hun 

centraal schriftelijk eindexamen en daarom vinden we het te belangrijk dat deze leerlingen de regelmaat behouden 

zoals er die nu is. Dat betekent dat we voor deze leerlingen de grote leslokalen (collegezaal, grote theorielokalen, 

de studiepleinen en de gymzalen) blijven inroosteren om de lessen te geven.  

De eindexamenleerlingen hebben a.s. maandag en dinsdag examentrainingen gepland staan. Deze trainingen 

gaan uiteraard door, conform de laatste informatie die begin deze week is verstuurd.  

 

Overige leerjaren 

Ook de leerlingen uit de overige leerjaren komen vanaf woensdag 3 maart a.s. een of twee dagen per week naar 

school. Omdat a.s. maandag en dinsdag examentrainingen gepland staan voor alle leerlingen van het 

eindexamenjaar, kunnen we pas vanaf woensdag 3 maart leerlingen uit andere leerjaren ontvangen op school.  

Hiervoor verdelen we de klas in 3 groepen: A – B – C. Deze groepen komen allemaal op andere dagen naar school. 

Per week gaat het om andere dagen, maar uiteraard blijft de groep steeds hetzelfde.  

Andere leerlingen volgen de lessen vanuit thuis, dus online. We noemen dit hybride werken.  

De leerlingen zien in Magister op welke dag zij op school zijn en op welke dag zij thuis blijven. Het camera-icoontje 

in Magister geeft aan wanneer de leerlingen de lessen online volgen.  

 

  

Aan alle ouder(s), verzorger(s) van en 

aan alle leerlingen 



 

 

Uitwerking van het rooster de komende drie weken (daarna herhaalt de cyclus zich): 

 Compartiment A  Compartiment B Compartiment C 

Week 1 Maandag + donderdag Dinsdag + vrijdag Woensdag 

Week 2 Woensdag  Maandag + donderdag  Dinsdag + vrijdag  

Week 3 Dinsdag + vrijdag Woensdag  Maandag + donderdag  

 

Lestijden 

We blijven werken volgens het 40-minutenrooster, maar gaan vanaf woensdag 3 maart a.s. terug naar het 

lestijdensysteem van de onder- en bovenbouw. Dat is nodig omdat we met gescheiden pauzes werken. 

Lestijden klas 1 en 

2  (alle) + 3 havo/vwo 

Lestijden klas 3 mavo + 

hele bovenbouw 

1 8:30-9:10 1 8:30-9:10 

2 9:10-9:50 2 9:10-9:50 

 Pauze 3 9:50-10:30 

3 10:10-10:50  Pauze 

4 10:50-11:30 4 10:50-11:30 

 Pauze 5 11:30-12:10 

5 12:00-12:40  Pauze 

6 12:40-13:20 6 12:40-13:20 

7 13:20-14:00 7 13:20-14:00 

8 14:00-14:40 8 14:00-14:40 

 

Pauzes 

De leerlingen van klas 1 pauzeren in het atrium tijdens de pauzes in het onderbouwrooster. De leerlingen van 4M 

maken gebruik van het atrium tijdens het bovenbouwrooster. De andere leerlingen blijven pauzeren in de lokalen 

waar zij les hebben voordat zij pauze hebben. Op tafels in het atrium staat aangegeven waar je mag zitten, zodat 

er voldoende afstand tot elkaar gehouden kan worden. Aan het eind van de pauze, bij de eerste bel, mogen zij naar 

het volgende leslokaal lopen. Natuurlijk mogen leerlingen buiten pauzeren, maar mogen niet van het schoolplein 

zonder toestemming van de onderwijsondersteuners of leerlingcoördinatoren.  

De catering is de komende periode gesloten. Leerlingen moeten dus zelf zorgen voor een lunchpakket.  

 

Praktijkvakken 

Lichamelijke opvoeding, muziek, techniek en 3D-design worden ook weer aangeboden, maar alleen voor de 

leerlingen die op school zijn. Helaas kunnen we deze vakken niet online aanbieden naast het feit dat deze vakken 

aangeboden worden aan leerlingen op school. Dat betekent dat leerlingen die de lessen online volgen een 

tussenuur hebben als deze vakken in het rooster staan.  

De lessen lichamelijke opvoeding worden, als de weeromstandigheden het toelaten, gegeven op de buitenvelden 

van Sportpark Brandevoort.  

De lessen beeldende vorming gaan door voor zowel de leerlingen thuis als online.  

De modules IBC, HWC, DTC voor de leerlingen van 3M worden begin april opgestart.  



 

 

Werken in duo’s 

In de onderbouwklassen gaan we werken met een vast buddysysteem. Dat houdt in dat leerlingen in vaste duo’s 

mogen werken. De mentor stelt deze duo’s vast, in samenspraak met de leerlingen.  

Omdat de bovenbouwklassen niet in vaste stamklassen werken, maar in clusterlijnen, werken we in de 

bovenbouwklassen in principe niet in duo’s. Bij enkele vaklessen in de bovenbouw is dat onvermijdelijk, maar dan 

wordt gewerkt met een vast duo bij elke vakles van dezelfde docent.  

 

Mondkapjes, afstand houden in de gangen 

Als een leerling door het gebouw loopt, heeft hij, zij altijd een mondkapje op. Ook houdt de leerling 1,5 meter afstand 

tot een ander, behalve de vaste duo-partner voor de leerlingen uit de onderbouw. Duo’s hoeven tijdens de lessen 

geen mondkapje te dragen. Het mondkapje mag af als de leerling zit en 1,5 meter afstand kan houden tot de ander. 

Voor ieders veiligheid en gezondheid is het dragen van mondkapjes en het houden van 1,5 meter afstand leerlingen 

in de lokalen een absolute voorwaarde. We vragen met klem om dit thuis bespreekbaar te maken met uw zoon, 

dochter.  

 

Desinfectie 

We roepen de leerlingen op om bij binnenkomst in élk lokaal de handen te laten desinfecteren met de daarvoor 

bestemde spray.  

 

Leswisselingen 

Het lokalenrooster is leidend, omdat we ook gebruik moeten maken van praktijklokalen. Daarmee voorkomen we 

leswisselingen in de school niet. We laten de lokaaldeuren zoveel mogelijk open, zodat de leerlingen niet onnodig 

op de gang hoeven te wachten en alvast het lokaal binnen kunnen gaan als de docent er nog niet is. Bij de 

praktijklokalen en bètalokalen moet de docent wachten tot de hele klas het lokaal heeft verlaten i.v.m. de veiligheid, 

en moet de deur op slot.   

 

Zorgleerlingen 

Enkele zorgleerlingen komen dagelijks naar school. In dit geval hebben de medewerkers van het zorgteam hierover 

contact met de betreffende ouders, verzorgers.  

 

Toetsen 

In de loop van volgende week zullen we meer informatie verstrekken over toetsweek 2. Uitgangspunt nu is om deze 

zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Hiervoor wordt gekeken naar de haalbaarheid in organisatorisch opzicht. 

We adviseren onze leerlingen om hier alvast rekening mee te houden en roepen onze docenten op om de toetsstof 

te bespreken met de leerlingen.  

 

A.s. maandag en dinsdag 

Deze nieuwe manier van werken starten we dus vanaf a.s. woensdag, omdat op maandag en dinsdag de 

examentrainingen plaatsvinden. Tot die tijd geven we alle lessen online. Voor de ontvangst op school geldt 

onderstaand rooster.  

 



 

 

Ontvangst mentorgroepen op school a.s. maandag en dinsdag 

We vinden het sociaal-emotioneel aspect voor de leerlingen even belangrijk als het onderwijskundig proces. De 

meeste leerlingen zijn ruim 2 maanden niet meer op school geweest. We vinden een ‘zachte’ landing derhalve heel 

belangrijk.  

A.s. maandag en dinsdag richten we diverse grote lokalen in voor de ontvangst van mentorleerlingen door de 

mentoren op school. Tijdens dit lesuur zal de mentor de laatste afspraken doornemen, iets lekkers nuttigen met de 

leerlingen, maar vooral tijd nemen om even met elkaar samen te zijn.  

De ontvangst van de klassen gebeurt volgens onderstaand schema. De leerlingen hebben (indien nodig) het uur 

daarvoor en daarna reistijd. Dat betekent dus dat we rekening moeten houden met lesuitval. Dit wordt verwerkt in 

het rooster via Magister. 

  S01 S02 S03 S04 collegezaal 002 

ma1 4H 4H 4H 4H 4H 4H 

ma2 2Hd     3GX     

ma3 2Vb           

ma4 3Ha 3Va 3Vb       

ma5 3Vc 2Hc 1Gb       

ma6 2Va 4V 4V 4V     

ma7 1Ga 1Ka 1Ma 1Mb     

ma8   2Ma 2Mb 2Mc     

di1 3Hb 5V 5V 5V     

di2 3Hd 12Xg 2Ha       

di3 3Hc 1Ba 1Ha       

di4 2Ga 1Bb         

di5 2Hb   1Hb       

di6             

di7 3M 3M 3M 3M 3M   

 

Richtlijnen RIVM 

Onverminderd van kracht blijven de volgende richtlijnen conform de schoolgang: 

- Leerlingen blijven thuis als zij klachten hebben, zoals (neus)verkouden, hoesten, benauwdheid, 

verhoging/koorts, plotseling verlies van reuk of smaak; 

- Leerlingen blijven thuis als een huisgenoot positief is getest op COVID-19 én als een huisgenoot naast milde 

verkoudheidsklachten ook koorts en/of benauwdheidsklachten heeft; 

- In geval van klachten adviseren we dringend om een test af te nemen. In geval van een positieve testuitslag 

verzoeken we om contact op te nemen met school; 

- Een leerling mag weer naar school als de testuitslag negatief is; 

- Als een leerling gedurende een lesdag op school klachten ontwikkelt, wordt deze leerling naar huis gestuurd. 

Uiteraard nemen we hierover contact op met ouders, verzorgers; 



 

 

- Indien een leerling in contact is geweest met een door COVID-19 besmet persoon, gaat deze in 

thuisquarantaine. Op de vijfde dag nadat iemand in contact is geweest met een door corona besmet persoon, 

is het mogelijk om een test af te laten nemen (indien er geen sprake is van klachten); 

- Een leerling die positief getest is op COVID-19 gaat in thuisisolatie. Deze leerling mag weer uit isolatie nadat 

iemand tenminste 24 uren klachtenvrij is en als het minimaal 7 dagen geleden is dat hij, zij ziek werd; 

- Als iemand positief getest is en geen klachten vertoont, moet de leerling 5 dagen in thuisisolatie, omdat iemand 

nog steeds besmettelijk is voor anderen; 

- Indien een leerling negatief getest wordt en toch nog klachten heeft, kan de leerling in principe naar school. In 

dat geval verzoeken we echter vooraf om overleg met school hierover. 

 

Om alle leerlingen en medewerkers gezond te houden, is naleving van de regels onvermijdelijk. Daarnaast pleiten 

we voor open communicatie door ouders, verzorgers over positieve testuitslagen, zodat we na kunnen gaan of ook 

andere leerlingen en/of medewerkers in quarantaine moeten. In geval van nood kunnen we het besluit nemen om 

klassen thuis te laten of (delen van) de school te moeten sluiten. Dat laatste willen we ten koste van alles 

voorkomen. 

 

Het is een lange brief met veel informatie. Wij hebben er veel zin in om op een veilige en verantwoorde manier de 

leerlingen weer op school te mogen ontvangen vanaf volgende week woensdag. Mocht u naar aanleiding van deze 

brief nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op met de mentor, leerlingcoördinator of 

afdelingsleider van uw zoon, dochter.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

R. van de Westerlo 

Directeur 


