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Nieuwsbrief nr. 7 
 
Julianadorp, 23 september 2020 
 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Zoals ik u in een eerdere mail vandaag schreef zijn er nieuwe corona-maatregelen voor 
scholen gepubliceerd. Deze maatregel is tot stand gekomen middels overleg met de lokale 
schoolbesturen en de vakbond voor leraren. Het ministerie heeft het advies van besturen en 
vakbond overgenomen. 
 
De maatregel houdt in dat er: 

• in de klas weer 2 meter afstand moet zijn tussen leerlingen onderling en tussen 
leerling en docent. 

• maximaal 15 leerlingen in een klas mogen, TENZIJ het lokaal zo groot is dat er met 
het bewaren van de afstand meer leerlingen inpassen. 

 
De maatregel is voor vier weken afgekondigd, dus tot aan de tussenvakantie, en gaat per 
direct in. Vandaag hebben we de tijd genomen om de consequenties van deze maatregelen 
te overdenken en te bezien wat voor nu de beste oplossing voor onze leerlingen is. Daarbij 
zijn wij uitgegaan van de verder beschreven richtlijnen uit het Corona Protocol voor scholen. 
Daar staat o.a. in dat vooral docenten / volwassenen zo min mogelijk van werkplek zouden 
moeten wisselen, omdat bureau, tafel en toetsenbord bij iedere wissel moeten worden 
gedesinfecteerd, terwijl het twee keer per dag schoonmaken van de tafels voor leerlingen 
voldoende is.  
 
We hebben twee grote klassen, 1ab en 2ab. De overige klassen hebben minder dan 15 
leerlingen of de lesgroepen waartoe zij behoren bestaan uit minder dan 15 leerlingen of het 
zijn iets meer leerlingen (16 – 18) en passen wel in het betreffende lokaal.  
 
Besloten is, voor de komende weken tot aan de tussenvakantie: 

• Klas 1ab krijgt een stamlokaal, namelijk lokaal D1. Deze klas heeft alle lessen in dit 
lokaal. De docent komt naar de leerlingen toe. Tussen de lessen door moeten zij en 
het lokaal even luchten.  

• Klas 2ab wordt gesplitst in twee vaste groepen. Deze klas kunnen we nergens 
plaatsen, geen enkel lokaal is groot genoeg. Zij krijgen stamlokaal G2 en G3. Er is een 
tussendeur bij deze lokalen. Ouders van deze leerlingen krijgen zo de groepsverdeling 
gemaild. Deze verdeling is door de mentor gemaakt en staat vast. 
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• Klas 2ab werkwijze: de docent wordt bijgestaan door een klassenassistent. De lessen 
gaan als volgt: de docent geeft een opdracht aan groep X. Groep X gaat aan het werk 
onder begeleiding van de klassenassistent. De docent geeft regulier les aan groep Y 
en zal daarbij veel aan het woord zijn. De docent geeft een opdracht aan groep Y. 
Docent en klassenassistent wisselen na 30 minuten van lokaal via de tussendeur. De 
docent geeft les aan groep X en de klassenassistent begeleidt groep Y bij de 
opdracht. Docenten zijn al vertrouwd met deze werkwijze. 

• Gym gaat uit het rooster. Leerlingen in de bovenbouw krijgen vervangende PTA 
opdrachten. 

• Techniek gaat uit het rooster (lokaal niet meer beschikbaar). 

• De docenten Pim van gym (op dinsdag, woensdag, en donderdag) en René van 
techniek (maandag en vrijdag)  zijn de klassenassistenten voor klas 2ab.  

• Keuzewerktijd (KWT) blijft in het rooster voor alle klassen, waarbij de 
maximumcapaciteit van het lokaal niet wordt overschreden. Gym is ook beschikbaar 
tijdens KWT, echter slechts voor een beperkt aantal leerlingen en alleen voor sporten 
zonder fysiek contact. Inschrijven voor KWT blijft gewoon via Magister. 

• Begeleidingslessen op donderdag het 6e uur gaan gewoon door. Aangezien er geen 
lessen meer zijn ingeroosterd op dat uur, kan iedere leerling die daarvoor is 
opgegeven nu zonder problemen hieraan deelnemen.  

• Huiswerkbegeleiding door Quirine gaat ook gewoon door. Er zijn minder dan 15 
leerlingen en boven in het studiehuis kan de afstand gegarandeerd worden.  

 
Ook zonder gym en techniek blijven wij voldoen aan de voorgeschreven onderwijstijd. De 
maatregelen die we nu hebben genomen, zorgen ervoor dat iedere leerling onderwijs op 
school kan blijven volgen. Er hoeven geen (halve) klassen thuis te blijven. Laten we ervoor 
zorgen dat dit zo blijft door allemaal de hygiëne- en afstandsregels in acht te nemen.  
 
U begrijpt dat deze aanpassingen consequenties hebben voor het rooster. Het nieuwe 
rooster staat al in Magister. Het gaat direct morgen, donderdag 24 september, in. Er zijn 
verschuivingen geweest van vakken en dagen, waardoor uw zoon / dochter morgen wellicht 
andere lessen heeft dan hij of zij dacht. Als er dan geen huiswerk voor dat vak gemaakt kon 
worden, is dat natuurlijk begrijpelijk. De docenten zijn op de hoogte en ook voor hen is de 
planning opeens anders. Wilt u wel meekijken met het inpakken van de boekentas, of daar 
de juiste vakken inzitten?  
 
Ik begrijp dat deze tijden vol verandering veel flexibiliteit, aanpassingsvermogen en 
creativiteit van u vragen. Wij doen ons uiterste best alles vanuit het onderwijsperspectief zo 
goed mogelijk te regelen. Hartelijk dank alvast voor uw medewerking! 
 

Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u 
desondanks nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.  
 
Met vriendelijke groet, 
  
Mariëtte Zuijdgeest 
rector  
 


