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

In deze brief weer een aantal zaken die op het moment spelen. Graag je aandacht hiervoor. 
 
Studiewijzers 
Hoewel we natuurlijk niet precies weten met welke beperkende maatregelen we nog te 
maken zullen krijgen, weten we wel dat het vaker zal voorkomen dat leerlingen of docenten 
tijdelijk niet op school aanwezig kunnen zijn, vanwege aan corona gerelateerde klachten. 
Omdat het belangrijk is dat je wel kunt blijven leren en om het voor jou zo overzichtelijk 
mogelijk te houden, werken we daarom met een vast format voor studiewijzers. Voor alle 
vakken, leerjaren en afdelingen zijn die studiewijzers inmiddels voor de eerste periode 
gemaakt. In die studiewijzers staat wat er in de lessen behandeld wordt, welke opdrachten er 
gemaakt moeten worden en wat en wanneer er getoetst wordt. In Magister kan je al die 
studiewijzers inzien en zo altijd verder werken aan de verschillende vakken. Mocht je voor 
een vak toch nog een studiewijzer missen, laat dat dan even weten aan je mentor. 
 
Pauzes 
Na de eerste ervaringen met minder mooi weer en de ontstane discussies over binnen of 
buiten pauze voor leerlingen is er besloten om een generieke pauze situatie af te spreken 
voor ieder weertype. Dit komt de rust en duidelijkheid ten goede. 
 
De pauzes worden gehouden….. 

• op het voorplein aan de Sportweg, 

• op het plein bij SB, 

• in de halve aula met bankjes opstelling, 

• in de centrale hal, maar de trap moet vrij blijven, 

• in de kluisjesruimte en voorruimte van 001, 002 (005 is studieruimte voor leerlingen 
met een tussenuur en geen pauzeruimte), 

• op de begane grond van SB met inachtneming van de lessen die mogelijk doorlopen. 
 
Wat als een leerling of medewerker besmet is met Corona? 
Als er bij een leerling of een medewerker Corona wordt geconstateerd, dan nemen we 
meteen contact op met de GGD. Zij starten een bronnen- en omgevingsonderzoek en 
adviseren de school direct over de consequenties voor de school en hoe te communiceren 
intern/extern.  
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We hebben contact opgenomen met de GGD om te vragen of hier een protocol voor is om 
meer duidelijkheid te verschaffen naar leerlingen, ouders en medewerkers. Dat is er niet. 
Iedere situatie is anders, zo stellen zij. We hopen natuurlijk dat deze situatie zich niet voor 
zal doen en dat iedereen gezond blijft!..... en dat brengt ons meteen bij het volgende: 
 
1,5 meter en looproutes 
We zien dat niet alle leerlingen zich consequent houden aan de 1,5 meter regel en de 
looproutes in de school. Natuurlijk is het lastig om hier steeds aan te moeten denken. Ook de 
medewerkers vinden dit niet altijd gemakkelijk, maar we willen je nogmaals op het hart 
drukken om je toch aan deze regels te houden. Voorkomen is immers beter dan genezen!!  
 
Verkort rooster 
Op vrijdag 11 september is er voor het eerst dit schooljaar een verkort rooster. In de bijlage 
bij deze brief kun je zien hoe dat eruitziet nu we gespreide pauzes hebben. 
 
 
Hartelijke groet en een heel fijn weekend! 
 
 
 
Priscilla Ruizeveld de Winter  
Brenda Stam 
Kees Beentjes 
Joost van het Kaar 
Arjan van Waveren 
Mardike de Goede 
 
 

 
De pauzetent op het voorplein 


