
Heemskerk, donderdag 21 januari 2021  

 

Beste examenkandidaten,  

 

Hopelijk kijken jullie terug op een goede PTA-week. Zoals wij al hadden verwacht is de 

beslissing om examenleerlingen op school hun lessen les te laten volgen nog steeds van kracht. Wij 

zijn wij blij dat het onderwijs aan jullie, de examenkandidaten, op deze manier doorgang kan 

vinden, maar  we beseffen ook dat sommige van jullie, maar ook sommige van onze collega’s, zich 
zorgen maken over hun eigen gezondheid. Ter verkleining van de gezondheidsrisico’s geldt nu voor 
ons allemaal de regel van anderhalve meter afstand. Dus ook voor jullie! Het realiseren van die 

afstand is door de berichten van de afgelopen tijd nog essentiëler voor ons allemaal geworden.   

Als schoolleiding begrijpen wij de zorgen goed. Het blijft van het allergrootste belang de regels strikt 

na te leven. We zullen hierop een heel strak en duidelijk beleid gaan voeren om die afstand te 

borgen. En waar nodig maatregelen nemen. Hiermee beperken we met elkaar maximaal het risico 

van besmetting binnen onze school. We zullen allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen 

en elkaar zo in bescherming nemen.   
Vanaf aanstaande maandag 25 januari a.s.geldt dat jullie alle lessen op school volgen. Voor een veilig 

en goed verloop van het onderwijs op school gelden de volgende zaken:  

 

De lessen met de leerlingen op school  

Lokalen  

Het feit dat jullie op school zijn en de anderhalve-meterregel geldt, betekent dat jullie bij bijna alle 

lessen niet met zijn allen in een gewoon leslokaal kunnen:  

 Leerlingen van een klas of cluster volgen de les in twee naast elkaar gelegen lokalen  

 In Zermelo zullen er bij jouw lessen dus twee lokalen staan, ook voor de komende periode 

moet je dus Zermelo gebruiken om je rooster te raadplegen.  

   
 De verdeling van de klassen/clusters (over twee lokalen)  

De docenten bepalen de verdeling van de leerlingen over de twee lokalen. Jullie vernemen van jullie 

docent in welk lokaal je de les dient te volgen. Het is van het grootste belang dat jullie je hier aan 

houden. De plek die je toegewezen wordt is een vaste plek, dit houdt in dat je bij de betreffende les 

altijd op dezelfde plek zit. Dit doen we om in het geval van een  besmetting de omringende leerlingen 
meteen in kaart te hebben en deze te kunnen contacteren.  

Dit verwacht, naast discipline, ook een grotere mate van zelfstandigheid die jullie aankunnen.  

 

De huidige maatregelen (mondkapjes – niet op school) 

Uiteraard is ook het dragen van een mondkapje nog steeds verplicht. Deze zet je pas af op het 

moment dat je in het klaslokaal achter de tafel zit en weer op als je gaat opstaan om het lokaal te 

verlaten.   

Bij klachten blijf je thuis, de lessen kun je dan via Teams volgen. 

 

Andere belangrijke onderdelen voor de leerlingen  

Naast een goede werkhouding zijn een aantal middelen essentieel op de lessen goed te kunnen 

volgen:  

 Een eigen laptop/tablet (volledig opgeladen)  

 Oortjes, koptelefoon   

 Lunchpakket, want je mag tussendoor niet binnen en buiten de school je bewegen. Zie hiervoor 

het onderwerp pauzes en tussenuren  

 Kluisjes mogen vanaf dinsdag 26 januari niet meer worden gebruikt! Haal dus op maandag alle 

spullen uit jouw kluisje. Jassen mogen mee het lokaal in.   

 Mocht je niet zelf over een laptop beschikken, dan verzoek ik je direct contact op te nemen met 

de servicedesk.   



 

Ruimtes van de school (lokalen – gangen - studiehallen – aula - mediatheek)  

 Alle lokalen blijven de hele dag open. Buiten de lessen om worden deze ingezet als opvang 

voor tussenuren en ingezet als pauzeruimtes.   

 De gangen en  studiehallen mogen niet worden gebruikt om rond te hangen.   
 De aula is gesloten voor iedereen – alleen leerlingen met een ingeroosterd tussenuur of 

tussenuren mogen hier zitten. Voor iedereen anders is de toegang verboden!  

 De mediatheek is gereserveerd voor leerjaar 1 t/m 3 voor de noodopvang en dus niet open 

voor M4.   

 Tijdens de leswisselingen zullen er veel leerlingen zich verplaatsen, ook dan geldt: 

mondkapjes op en anderhalve meter afstand van elkaar. Houd de looplijnen aan.  

 

Pauzes en tussenuren van de leerlingen  

 Alleen bij  een ingeroosterd tussenuur of tussenuren (dus een leeg vakje in je rooster!) mag 

je in de aula zitten (op anderhalve meter afstand van elkaar)  

 Je blijft tijdens de 1e en de 2e pauze zitten in het lokaal waar je les hebt gehad (dit is 

het 3e uur - eindtijd 10.40 uur en het einde van het  6e uur - eindtijd 13.00 uur). Hier kun je 

lunchen.  

 Bij drie of meer tussenuren mag je naar huis gaan om daarna weer aan te sluiten bij de 

lessen op school  

 Met klem willen wij nog eens benadrukken dat jullie tussen de lessen niet naar de aula of 

naar buiten mogen. Neem daarom het lunchpakket mee. De pauzes verblijven jullie in de 

daarvoor bestemde lokalen. We hebben hiervoor gekozen om zo min mogelijk beweging en 

groepsvorming van leerlingen te realiseren.   

 

Zoals wij al schreven: we zijn blij dat wij jullie op school les kunnen blijven geven. Zo kunnen wij jullie, 

maar vooral jullie jezelf, het beste voorbereiden op de examens. We willen dit graag het hele 

examenjaar blijven doen. Dit vraagt van ons allemaal dat we nauwkeurig omgaan met de afstand van 

anderhalve meter.  

 

Met vriendelijke groet,   

Dhr. Feenstra – directeur MAVO     Dhr. Out – teamleider MAVO 4  

 


