
 
 

Aan alle leerlingen van de bovenbouw (uitgezonderd examenklassen) van het Zwijsen College 

en hun ouders/verzorgers  

 

Veghel, 28 mei 2020  

 

Betreft: Informatie over hoe het onderwijs vanaf 2 juni (schoolopening) eruit ziet 

 

 

Beste leerlingen, Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het kabinet heeft besloten dat de scholen vanaf 2 juni weer opengaan. We kijken ernaar uit om jullie, 

onze leerlingen, weer te zien. Helaas moeten we ons aan veel regels houden. We combineren de lessen 

op school met onderwijs op afstand. De afgelopen weken hebben we hard gewerkt om naast het 

onderwijs op afstand ook een vorm te vinden voor de 1,5 meter-school. Er zijn namelijk veel 

aanpassingen en regels nodig om ieders veiligheid te waarborgen. Met deze brief informeren we jullie 

over de laatste schoolweken van dit schooljaar. Uitgangspunt is en blijft de continuïteit van het 

onderwijs. 

 

Afspraken rondom: hygiëne en veiligheid  

Het is van groot belang dat we ons allemaal aan onderstaande richtlijnen houden:  

De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:  

• Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor volwassenen 

onderling en voor leerlingen onderling.   

• We wassen onze handen meerdere keren per dag goed (tenminste 20 seconden). Bij binnenkomst 

lokaal, voor en na de pauze en na toiletbezoek.   

• We schudden geen handen.  

• We hoesten en niezen in onze elleboog. 

• We zitten niet aan ons gezicht. 

Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij: 

• Neusverkoudheid. 

• Hoesten.  

• Moeilijk ademen/benauwdheid.  

• Koorts boven 38°C 

Een leerling blijft thuis als iemand in het huishouden koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten 

heeft. 

Een leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft. 

Een leerling die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 dagen thuisblijven na start van de 

symptomen en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 

uur geen klachten meer heeft. 

Als iemand in het huishouden van een leerling positief getest is voor Covid-19 moet hij/zij 14 dagen 

thuisblijven (omdat de gezinsleden tot en met 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog 

ziek kunnen worden). De leerling kan weer naar school als iedereen in het huishouden 24 uur 

klachtenvrij is. 

 

Als je tijdens de lessen klachten krijgt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk 

ademen/benauwdheid) word je naar huis gestuurd. Je ouders/verzorgers worden gebeld. Ook je 

broer(s) en/of zus(sen) worden naar huis gestuurd. 
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Vanaf 2 juni hebben we een lesrooster gemaakt waarbij je minimaal 1 keer per week naar school komt 

met je eigen klas. Om op een veilige manier samen te komen, zijn hieronder alle afspraken beschreven. 

 

Echt belangrijk! 

We gaan ervanuit dat iedereen zich aan de afspraken houdt. We zullen duidelijk optreden. Leerlingen 

die de afspraken niet nakomen, worden direct naar huis gestuurd. De leraar/medewerker geeft dit door 

aan de leerlingencoördinator die contact opneemt met je ouders/verzorgers.  

 

Onderwijs 

Naast de bekende instructielessen en digitale lessen bieden we vanaf 2 juni ook lessen op school aan 

bij een beperkt aantal vakken. We noemen deze lessen fysieke lessen. Hieronder vind je de uitleg. 

 

Lessen met fysieke aanwezigheid: 

• We bieden de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis en scheikunde aan op school. 

Alleen voor deze lessen kom je  naar school. Voor de overige vakken blijven we de lessen op afstand 

aanbieden. 

• Alle leerlingen van een jaarlaag komen op een vaststaande dag op hetzelfde moment naar school (zie 

onderstaand rooster). 

Maandagochtend h4e, h4f, h4g 

Dinsdagochtend h4a, h4b, h4c, h4d 

woensdagochtend v4a, v4b, v4c 

donderdagochtend v5a, v5b, v5c, v5d 

• Wanneer er binnen een klas zowel scheikunde als geschiedenis door leerlingen wordt gevolgd, word je 

al per vak bij elkaar gezet in één van de lokalen om verplaatsingen naar een ander lokaal tot een 

minimum te beperken. 

• Wanneer een les met fysieke aanwezigheid uitvalt, dan levert dit een tussenuur op. Tijdens dit tussenuur 

wordt toezicht gehouden door een vervanger.  

• Bij wiskunde geldt dat wiskunde A, B, en C-leerlingen in een aantal gevallen bij elkaar in het lokaal 

aanwezig zijn. De wiskundeleraar begeleidt de leerlingen op maat. Je hebt namelijk wel je eigen digitale 

instructie gevolgd. 

• Ben je een versneller? Dan volg je het rooster van je eigen klas. De fast-lane-expert maakt met jou 

afspraken over de begeleiding/ondersteuning. 

• Een leraar geeft les aan een deel van jouw klas in een lokaal. De rest van de klas is verdeeld over twee 

andere lokalen. Per lokaal logt één leerling in op de leraren-pc zoals hij dat thuis ook zou doen bij een 

afstandsles. De les uit het andere lokaal is dan te volgen op het digibord. Je hebt dan geen Chromebook 

of laptop nodig (dit geldt voor vwo 5). 

• De mentoren maken volgens de richtlijnen van het roosterbureau een verdeling van de klas over de drie 

lokalen en geven dit door aan organisatiecoördinatoren. Eind deze week hoor je van de organisatie-

coördinator in welke groep en in welk lokaal je je lessen volgt.  

• Herkansingdata toetsweek 3 zijn op 18 en 19 juni. 

• Start SE-toetsweek is op 22 juni voor havo 4 en vwo 5. Zodra de SE-toetsweek start, vervallen de lessen 

voor de voor-examenklassen (dus niet voor vwo 4!). 

• Er volgt een aparte brief voor de afronding van de PTA-toetsen dit schooljaar. 

 

Instructielessen en digitale lessen: 

• Alle vakken waarvoor nu een digitale instructieles staat ingeroosterd, behouden deze les (dus ook 

Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis en scheikunde). 

• Voor de vakken waarbij leerlingen niet fysiek naar school komen, geldt dat we digitale lessen 

inroosteren. Deze lessen kunnen zowel in de ochtend als in de middag geplaatst worden. 
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• Voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis en scheikunde komen de digitale lessen 

te vervallen. 

• Zodra de SE-toetsweek start, vervallen de lessen voor de voor-examenklassen (dus niet voor vwo 4!). 

 

Voor, tijdens en na de les 

• De leraar laat jullie één voor één in het lokaal, waardoor de 1,5 meter-afstandsregel geborgd is. Je 

neemt als eerste plaats op de achterste rijen in het lokaal. 

• Je blijft in het lokaal op je stoel zitten; er mag tijdens de lessen en pauzes niet worden gelopen. Je leraar 

wisselt van klas. (in een enkel geval wisselt een leerling van lokaal i.v.m. een clusterindeling) 

• Je mag alleen tijdens de lessen naar de wc, dus niet in de pauzes en voor of na de lessen. Je gebruikt 

de dichtstbijzijnde wc en volgt de instructies van de aanwezige toezichthouders. Dit doen we om 

opstoppingen in de pauzes te voorkomen. 

• Je blijft met je leraar tijdens de pauzes samen in het lokaal. Je mag daar dus eten en drinken tijdens de 

pauze. De kantine is gesloten. 

• Je neemt – als je daarover beschikt – je laptop of Chromebook en ‘oortjes’/koptelefoon en natuurlijk je 

boeken mee naar school.  

• Je leraren moeten nu ook van lokaal wisselen of komen van thuis om op school les te geven. Soms is 

het krap geroosterd. Heb even geduld als je digitale les ietsje later start,. Het opstarten van een digitale 

les kost nl. ook een aantal minuten.  

 

Eind deze week wordt het rooster bekendgemaakt en ontvang je bericht van de organisatie-coördiator 

van je afdeling in welke groep je zit. Ook hoor je dan waar je je fiets neerzet en welke ingang je gebruikt 

en in welk lokaal je zit. 

 

Vervoer naar school en afspraken over hoe je naar je lokaal komt en weer vertrekt 

• Kom niet te vroeg naar school maar op tijd, om ophoping in de gangen te voorkomen.  

• Je komt met de fiets naar school of laat je brengen. Maak geen gebruik van het openbaar vervoer.  

• Je plaatst je fiets op de aangewezen plek in de stalling. Je gaat direct naar je lokaal en wacht niet op 

het schoolplein. Na afloop van je lessen ga je ook direct naar huis. 

• Je gebruikt de voor jou geldende vaste in- en uitgang en volgt de aangegeven looprichting 

(eenrichtingsverkeer).  Ingeval van ontruiming vervalt het eenrichtingsverkeer. De grote  trappen in het 

midden van het gebouw zijn bedoeld om naar boven te gaan, de trappen aan de zijkanten van het 

gebouw om naar beneden te gaan. 

 

Lessen en pauzes 

• We gaan uit van een verkort lesrooster (zie onderstaand schema). 

Lesuur Tijd 

1e uur 
08.30 uur – 09.15 uur 

2e uur 
09.15 uur – 10.00 uur 

Pauze 
10.00 uur – 10.15 uur 

3e uur 
10.15 uur – 11.00 uur 

4e uur 
11.00 uur – 11.45 uur 

Reistijd/schoonmaak 
11.45 uur – 12.45 uur 

5e uur 
12.45 uur – 13.30 uur 

6e uur 
13.30 uur – 14.15 uur 

pauze 
14.15 uur – 14.30 uur 

7e uur 
14.30 uur – 15.15 uur 

8e uur 
15.15 uur – 16.00 uur 
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Extra hygiëne voor en tijdens de les 

• Als je naar het lokaal loopt, staat er buiten een tafel waar je je handen desinfecteert. Vervolgens 

pak je een papieren doek en ga je op de plek zitten die de leraar aanwijst.  

• Je maakt je tafel schoon en pas bij het verlaten van het lokaal gooi je je papieren doek in de 

prullenbak.  

• Deuren en ramen van lokalen blijven de hele dag open in verband met ventilatie.  

 

Ondanks alle regels waar we ons de komende tijd aan moeten houden en we het ook best spannend 

vinden, kijken wij ontzettend uit naar jullie komst! 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Barbara Sol 

Locatiedirecteur 
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