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

Zoals door de overheid bekend gemaakt starten de lessen op school vanaf 2 juni. Dat wordt 

onderwijs volgens de RIVM richtlijnen, dus met een onderlinge afstand van 1,5 meter. Wij 

onderzoeken de komende week hoe wij ons onderwijs het beste vorm kunnen geven. In de week van 

25 mei geven wij hierover de exacte informatie. 

Ondertussen gaan wij door met ons afstandsonderwijs, maar zoals aangegeven in gewijzigde vorm. 

Om meer rust en structuur te geven aan de leerlingen, maar ook aan de ouders, ziet de komende drie 

weken het onderwijs er op de volgende manier uit: 

 Alle leerjaren volgen onderstaand 40-minuten rooster  

1ste lesuur       08.25 - 09.05 uur 
2de lesuur        09.05 - 09.45 uur 
3de lesuur        09.45 - 10.25 uur 
 
pauze 1            10.25 - 10.45 uur 
 
4de lesuur        10.45 - 11.25 uur 
5de lesuur        11.25 - 12.05 uur 
6de lesuur        12.05 - 12.45 uur 
 
pauze 2            12.45 - 13.05 uur 
 
7de lesuur        13.05 - 13.45 uur 
8ste lesuur       13.45 - 14.25 uur 
9de lesuur        14.25 - 15.05 uur 

 

 In de onderbouw zijn er lessen tot en met het 6e lesuur, dus tot 12.45 uur in een aangepast 
rooster. 

 Ieder vak heeft minstens één online les via Google Meet per week. Dit staat duidelijk 
aangegeven in het rooster bij de lokaalaanduiding met bijbehorende link. Bij lokaal staat dan 
ONLINE LES. 

 In de bovenbouw is het vanwege de clusters niet mogelijk om het rooster te comprimeren. Er 
zullen dan ook online lessen zijn na 12.45 uur. 



 De middag is nu vrijgemaakt voor het maken van huiswerk of de opdrachten van Beeldende 
Vorming en de talentklassen. 

 De tijd om in te loggen in het volgende digitale lokaal is de gebruikelijke leswissel. 
 

Wij hopen dat het zo voor iedereen duidelijk is en een goede dagindeling oplevert. Voor vragen kunt 
u / kunnen jullie bij de mentor of teamleider terecht. 
 
Vol goede moed op naar de volgende fase! 
 
Met vriendelijke groet, mede namens alle teamleiders, 
 

 
mevr. drs. R.M. Valkenborg,  
rector 
 


