
 Het verblijf op school

Sinds 1 december jl. is het dragen van een 

mondkapje door het onderwijspersoneel en 

de leerlingen in de school landelijk verplicht 

gesteld. Gedurende de les mogen de 

mondkapjes af, als de leerling en docenten 

niet door het lokaal bewegen. Als de leerling 

zich verplaatst, moet het mondkapje weer 

opgedaan worden. De docent die door de 

klas beweegt, hoeft geen mondkapje te 

dragen mits de anderhalve meter afstand 

tussen de leerling en docent in acht wordt 

genomen.

15 maart 2021      

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

 
Het is wat onwerkelijk om afgelopen week weer zoveel leerlingen in ons gebouw te zien rondlopen. 

Zoals eerder aangegeven, het is naast onwerkelijk vooral heel fijn iedereen weer te zien! Het blijft 

ingewikkeld om een goede balans te vinden tussen het zoveel als veilig mogelijk ontvangen van 

leerlingen aan de ene kant en het waken voor elkaars veiligheid en het kunnen handhaven van de 

anderhalve meter afstand aan de andere kant. Helder is dat we in de lessen prima in staat zijn om 

iedereen anderhalve meter afstand tot elkaar te laten bewaren, maar dat dit bij verplaatsingen en in 

pauzes niet goed mogelijk is. Dat bepaalt mede onze keuzes en afwegingen.

Ik hecht eraan u met dit bericht u nadere informatie te geven over de start van ons onderwijs vanaf 

woensdag 17 maart.

 
 Het rooster

Qua lestijden blijft het rooster staan zoals we dat hanteerden. De duur van de lessen blijft 40 

minuten. Het totaalaantal leerlingen dat in een lokaal aanwezig kan zijn is beperkt omdat in het 

lokaal anderhalve meter afstand gehouden moet worden.

In het rooster wordt, met een symbool van een camera, voor leerlingen en docenten zichtbaar 

gemaakt of een leerling fysiek dan wel online de lessen dient te volgen. Dit zal steeds voor een 

periode van een hele dag gelden; een leerling volgt dus les vanuit huis óf op school.

Verder geldt op school dat je bij verplaatsingen buiten het lokaal je mondkapje draagt. Dat betekent 

dus ook dat je niet lopend eet en/of drinkt! We gaan hier meer dan voorheen op toezien. We kunnen 



 Basisafspraken

Ter herhaling nogmaals de basisafspraken die 

we blijven hanteren:

• Alle lessen vinden zoveel als mogelijk 

plaats volgens het rooster om 

leerlingen in het schoolritme te houden.

• De docent vervult het gastheerschap 

voor leerlingen binnen en buiten het 

lokaal.

• Leerlingen weten wat ze moeten doen, 

via een studiewijzer/-planner én tijdige 

plaatsing van huiswerk en/of Zoomlink 

in Magister.

We willen het aantal besmettingen zo laag 

mogelijk houden. Dus ook na de toetsweek geldt: 

houd afstand, was je handen regelmatig, draag 

een mondkapje bij verplaatsingen en blijf thuis bij 

klachten. Op het moment dat er leerlingen of 

collega’s positief zijn getest zullen we dat nog 

steeds laten weten, en waar nodig zullen we 

sneller dan voorheen klassen of jaarlagen 

onderwijs op afstand aanbieden om verspreiding 

te voorkomen. 

voor 80 tot 90% van de tijd organiseren dat iedereen op anderhalve meter van elkaar zit, maar 

tijdens verplaatsingen is dat vaak niet mogelijk. Die 10 tot 20% van de tijd verzoeken we leerlingen 

écht met klem rekening te houden met elkaar en elkaars thuissituatie. Dat houdt dus in dat 

leerlingen zelf op de gangen en in de pauzes altijd zoveel mogelijk anderhalve meter afstand van 

elkaar houden, hoe verleidelijk het ook is om dicht bij elkaar te kruipen. We hebben hierbij de 

medewerking van onze leerlingen hard nodig.

De plekken op school waar je in tussenuren kunt verblijven, zijn beperkt: je verblijft in de 

mediatheek, de aula, de Binnenhof of buiten. Tijdens de pauzes laten we dit los. De B- en C-

verdieping blijven tijdens pauzes vooralsnog wel alleen voor collega’s toegankelijk. We verzoeken 

leerlingen zoveel als mogelijk de pauzes buiten door te brengen.

Op school zijn zichtbare maatregelen genomen om de anderhalve meter afstand te stimuleren, 

bijvoorbeeld door het afplakken van zitplekken. Wij verzoeken leerlingen hier dringend op te letten 

en de maatregelen op te volgen.

De keuken zal voorlopig gesloten blijven, om ophopingen voor het loket te voorkomen.

 Ventilatie

Aangezien we geen volle klassen hebben, volstaat het om de deur van het lokaal open te houden en 

halverwege de les voor een minuut of drie even de ramen te openen om te spuien. Daarna kunnen 

de ramen weer gesloten worden. De collega’s zijn geïnstrueerd dit toe te passen, zodat er 

voldoende geventileerd wordt conform de gestelde eisen met betrekking tot de luchtkwaliteit.



Dit gebeurt steeds in overleg met de GGD. Uiteraard blijf je bij klachten thuis en volg je de 

protocollen zoals die landelijk gelden. Dat betekent ook dat je thuisblijft als je in het buitenland bent 

geweest in een oranje of rood gebied.

 
 Examen

Binnenkort worden de landelijke wijzigingen die voor de examenleerlingen gelden aan de MR 

voorgelegd. Het betreft namelijk wijzigingen in ons examenreglement. Daarnaast betreft het 

wijzigingen in het jaarschema en de planning. Eerder hebben we al gecommuniceerd dat leerlingen 

in ieder geval tot en met 16 juli beschikbaar en oproepbaar moeten zijn. Nadat de wijzigingen zijn 

vastgelegd, communiceren we zo spoedig mogelijk over de wijzigingen, de planning van de 

examenperiode en de daaraan voorafgaande examentrainingen.

 
 Landelijke verkiezingen

Zoals bekend fungeren wij als stemlocatie op woensdag 17 maart. Dit jaar waren er meer en grotere 

locaties nodig en ik ben blij dat wij kunnen bijdragen om het stemmen op een veilige manier 

doorgang te laten vinden. Dit betekent echter wel dat de gymzalen op 17 en 18 maart niet 

beschikbaar zijn voor de lessen. Via het rooster worden leerlingen hierover verder geïnformeerd.

 
 Tot slot

De komende tijd blijven we natuurlijk nadenken over verbeteringen. Mogelijk doen we kleine 

aanpassingen aan het programma dat we aanbieden. Ook zijn we bezig met een programma in de 

middag voor leerlingen die dat nodig hebben. Hierover zijn we ook in overleg met externen.

 
We gaan voor de examenleerlingen op weg naar een spannende aanloop richting de centrale 

examens, de laatste loodjes. De leerlingen uit de niet-examenklassen komen ook naar school. Zo 

kunnen we weer meer samen met hen op weg gaan om de lijn die we hebben uitgezet te vervolgen.

Met vriendelijke groet, mede namens het hele team van het Emmauscollege,

Raoul Majewski | rector


