
 
 
 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerjaar 1 en 2  
 
 
 
Datum  28 mei 2020 
Kenmerk 1920/HOJ/422  
Onderwerp Fysiek onderwijs onderbouw   
   
 
 
Geachte ouder(s) en/of verzorger(s) van leerjaar 1 en 2, 
 
 
Zoals eerder bericht is vanuit de regering, worden de middelbare scholen vanaf dinsdag 2 juni weer 
opengesteld voor alle leerlingen. Het is natuurlijk nog maar een korte periode tot de 
zomervakantie, maar wij kijken er naar uit om onze leerlingen weer op school te ontvangen. 
Wij hebben dan ook veel aanpassingen gedaan in en rond ons schoolgebouw zodat we voldoen aan 
alle voorschriften en we veilig naar school kunnen. Door het voorschrift dat we allemaal, leerlingen 
en medewerkers, 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden, kunnen niet alle leerlingen 
tegelijkertijd naar school komen. Daarvoor zijn er niet genoeg lokalen beschikbaar. 
Dat betekent het volgende: 
 

• Vanaf woensdag 3 juni t/m dinsdag 16 juni zullen wij tussen 13.00 en 15.00 uur fysieke 
lessen verzorgen. Van 17 t/m 23 juni is er een toets week op school. 

• Per lesdag zullen wij drie klassen onderbouw ontvangen binnen school, welke verdeeld 
zullen worden over meerdere lokalen. In elk lokaal is plek voor 7 a 8 leerlingen. 

• Elke klas kunnen we een keer per week op school ontvangen. Het online mentormoment in 
de ochtend blijft staan. Alle leerlingen horen daarin aanwezig te zijn. In de mentor les 
wordt aandacht besteed aan de regels en de vragen hierover. 

• De dag waarop de klas naar school komt, wordt het online lesrooster van de ochtend 
verplaatst naar fysieke lessen in de middag. Hierdoor zorgen we voor voldoende reistijd om 
naar school te komen. Ook hoeven leerlingen die met openbaar vervoer komen niet in de 
spits te reizen. Op de andere lesdagen volgen de leerlingen nog gewoon het lesrooster met 
de online lessen.  

• De leerlingen worden op deze fysieke lesdag 5 minuten voor aanvang van de les op het 
schoolplein verwacht, op 1,5 meter afstand van elkaar. 

• We laten leerlingen één voor één naar de klas gaan en de leerling krijgt een plaats in de 
klas aangewezen door de docent (zie ook bij: regels in de klas). 

• Na afloop van de lesdag gaan leerlingen direct naar huis. Het is dus niet toegestaan om 
langer op of om school te verblijven.  
 
 

Gezond en veilig 
We kunnen op een goede manier naar school komen als iedereen zich houdt aan de regels. 
Hieronder volgen de regels waaraan wij ons allemaal moeten houden. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
Gezondheid 

- Je komt alleen naar school als je gezond bent. 
- Je komt niet bij neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen, benauwdheid of koorts boven 

de 38 graden. 
- Je blijft ook thuis als een gezinslid deze verschijnselen heeft. 
- Je mag pas weer naar school als je 24 uur geen klachten hebt. 
 

Naar school 
- Je houdt altijd 1,5 meter afstand. 
- Je komt op de fiets of lopend als dat kan. 
- Je plaatst je fiets in de fietsenstalling op de daarvoor aangemerkte plekken. 
- Als je met het openbaar vervoer naar school komt, moet je reizen met een mondkapje 

(voorschrift vanaf 1 juni). 
- Je meldt je bij de ingang van de school. Je wordt naar de klas gebracht door een 

medewerker van school. 
 
In de school 

- Wij houden allemaal 1,5 meter afstand van elkaar. 
- Je houdt je aan de hygiëneregels: vaker handen wassen, hoesten  en niezen aan de 

binnenkant van onze ellenboog, gebruik papieren zakdoekjes en zit niet aan je gezicht. 
- Je luistert goed naar de docenten en de andere medewerkers die op school werken. Doe 

wat zij zeggen. 
- Je volgt de vaste looproutes. Deze staan ook aangegeven op de vloer. 

 
In de klas 

- Je houdt 1,5 meter afstand. 
- Je neemt je boeken, tas en jas mee de klas in. De kluisjes worden niet gebruikt. 
- We geven geen handen. 
- Je gebruikt de handgel/zeep bij binnenkomst. 
- De docent zegt waar je mag zitten dus je hebt een vaste plek. 
- Je blijft zitten op je plek en loopt alleen als de docent dat vraagt. 
- Je maakt voor en na de les zelf je tafel schoon met een papieren doekje en de reiniger. 
- Je maakt zelf je toetsenbord en de muis schoon met de hygiënische doekjes als je gebruik 

maakt van de computer. 
- Je blijft bij de leswissel in het lokaal. De docenten ruilen van lokaal. 
- Er is geen pauze tijdens de lessen. 
- De aula is gesloten dus iets te drinken moet je zelf meenemen. 
- De docent geeft aan wanneer je iets mag drinken. 
- Eten tijdens de lessen is niet toegestaan. 
- Je vraagt toestemming om naar het toilet te gaan. Een medewerker zorgt er voor dat er 

geen leerlingen tegelijkertijd naar het toilet gaan. Na toiletbezoek gebruik je opnieuw de 
handgel. 

 
 
 



 
 
 

 

 
 
We gaan ervan uit dat we, als we ons allen houden aan de voorschriften, veilig met elkaar kunnen 
werken. 
We behouden ons het recht voor om een leerling die zich niet houdt aan de voorschriften naar huis 
te sturen. Uiteraard nemen we daar dan contact over op met u. 
 
Natuurlijk hopen we dat dit niet nodig is en we op een fijne manier dit bijzondere schooljaar af 
kunnen ronden. 
 
Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot de teamleider Pim van den Akerboom of Marijn de 
Vos. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Scholen gemeenschap Panta Rhei 
 
 
 
Erik Holtslag 
Directeur- bestuurder 
 


