
Welkom!

We zijn blij jullie weer te kunnen ontvangen, maar.... Houd je aan de regels:

Binnen en buiten 

Je komt binnen op een tijstip dat het niet zo druk 

is. Je hebt vier lesuren aaneensluitend zonder 

pauze en je gaat daarna weer direct naar huis. Als 

je niet op school bent, volg je je lessen online.

Afstand houden 

Voor iedereen 

geldt: 1,5 meter 

afstand en draag een 

mondmasker.

Hygiëne 

Alle materialen 

worden regelmatig 

schoongemaakt.

Ventilatie 

We zorgen voor 

voldoende ventilatie 

en frisse lucht en we 

meten de luchtkwaliteit 

regelmatig.

Handen wassen 

Je moet verplicht je handen 

wassen als je binnenkomt én 

als je weggaat. Er staat er een 

pompje met desinfecterend 

middel bij de voordeur.

Looprichting  
In ons gebouw is met pijlen en wegwijzers de 

looprichting aangegeven. Houd je daar aub aan!

Gezondheid 

Als je denkt dat je corona hebt, laat je je eerst testen 

voordat je naar school komt. Als je ziek bent blijf je 

natuurlijk thuis. Je houdt je sowieso aan de geldende 

voorschriften.

Kluisjes
Helaas kunnen we de kluisjes nog niet gebruiken. Neem je 

jas maar gewoon mee naar het lokaal.



Lessen op school
Alle klassen zijn weer welkom op school.

In je rooster-app zie je of je ‘s morgens (om 08.40) 
of ‘s middags wordt verwacht. Je volgt op school vier 

lessen aaneengesloten, zonder pauze. Na je lessen 

(uiterlijk 11.20 uur) ga je direct naar huis en verder 

online.

Kom je ‘s middags, dan start je 

om 12.20 uur, na je online lessen.

Rooster
In het rooster zijn de dagen in tweeën 

geknipt: als je ‘s morgens op school bent, 

volg je de lessen ‘s middags online. 

En andersom: als je ‘s middags op school 

bent zijn je lessen ‘s morgens op afstand.

11.20 uur

12.20 uur

Twee lokalen
Om de afstand van 1.5 m goed te kunnen 
hanteren zijn er per les twee lokalen beschikbaar. 
Je krijgt zo mogelijk een vaste plek.
Voor de onderbouw wordt de verdeling door de 
coach gemaakt.

LO
Ook de lessen LO gaan weer van start. Je gaat sporten op de 

sportvelden van ODIN. Trek van tevoren je sportkleding aan, want de 

kleedkamers worden niet gebruikt.

Mavo +
Voor klas 3 en 4 gaan ook de lessen mavo-plus en hbr volledig 
door. Mavo+-economie gaat mee in het 50/50 ritme.

Noodopvang
De noodopvang (en de mediatheek) blijft geopend voor de 
leerlingen die daar al gebruik van maken.
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