
 
 

  

  
 
 
 
Leerlingen van de Vitusmavo leerjaar 4 en hun ouder(s)/verzorger(s) 

 

 

 

Naarden, woensdag 13 januari 2021 

 

Betreft: verlenging lockdown                                         AP/20.083 

 

 

 

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

 

Gisteren werd duidelijk dat de lockdown helaas nog langer zal duren: middelbare scholen 

blijven in elk geval tot en met 7 februari gesloten en alleen eindexamenleerlingen komen fysiek 

naar school. In deze brief informeer ik jullie over wat dit voor ons onderwijs betekent de 

komende periode, in elk geval van ma. 18-01 t/m zo. 07-02.  

 

• De leerlingen uit leerjaar 4 volgen de lessen op school, waarbij zij niet alleen 1,5m afstand 

van de docent houden, maar ook onderling 1,5m afstand bewaren. 

• Om dit te waarborgen, roosteren wij vanaf ma. 18-01 de lessen in in vier grote of gedeelde 

lokalen: 
o Lokaal 1 + 2 (gesplitste groep) 
o Lokaal 13 + 14 (gesplitste groep) 
o Lokaal 15 (gymzaal) (hele groep) 
o Lokaal 24/25 (hele groep) 

In L15 en 24/25 kunnen we een hele klas/heel cluster kwijt op 1,5m afstand. In L1+2 en L13+14 
zit een tussendeur. De groep wordt gesplitst: groep A zit bij de docent, groep B zit in het 
lokaal ernaast. Er zijn twee corona-assistenten beschikbaar, die toezicht houden op de 
groep waar de docent op dat moment niet is. De docent geeft in Magister aan wat er van 
groep B verwacht wordt: starten met zelfstandig werken of de uitleg ‘live’ online volgen via 
het scherm of hun laptop. Op enig moment kunnen de docent en corona-assistent van 
groep wisselen, zodat ook groep B uitleg kan krijgen / vragen kan stellen / etc, terwijl groep 
A zelfstandig aan de slag is.  
Op deze manier kunnen wij alle leerlingen tegelijk op school ontvangen, terwijl wij wel de 
1,5m kunnen waarborgen. 

• Omdat volgende week de tweede helft van het schooljaar start, verandert het rooster. Dit 
wordt deze week in Magister gepubliceerd. Voor deze week geldt dat er slechts kleine 
groepen leerlingen op school zijn vanwege de ToDo-week.  

• Er wordt gewerkt met een 30’-minutenrooster. In de middag is er dan tijd voor huiswerk, 

coachgesprekken en waar nodig reparatie of begeleiding.  
• Op (dinsdag)middagen zullen inhaal-SE’s en andere examenzaken worden ingeroosterd. 

Een separaat rooster zal hiervoor volgen. Ook andere middagen kunnen hiervoor worden 
ingezet. Leerlingen moeten dus ook in de middag beschikbaar zijn voor schoolzaken.  

• Omdat in het examenjaar veel lessen plaatsvinden in clustergroepen, is het niet mogelijk 
per klas één vast lokaal aan te bieden. Dit betekent dat er tussen de lessen door gelopen 
moet worden. Wij doen een beroep op de eigen verantwoordelijk van leerlingen om 
onderling de afstand te bewaren.  

• Onverminderd blijft gelden: heb je klachten, blijf thuis en laat je testen! Stel de 
verzuimcoördinator op de hoogte dat je in quarantaine zit. Mocht uit die test een positieve 
uitslag volgen, dan is het verzoek ons hiervan zo snel mogelijk – telefonisch - op de hoogte 



 
 

te stellen. Voor de precieze richtlijnen verwijs ik graag nog eens naar de beslisboom die 
eerder per mail is verstuurd. Bij twijfel of vragen kunt u contact opnemen met de Corona 
Assistent. Zij is bereikbaar op 06-34225361 (bellen & Whatsapp) en per mail op 
corona@sivog.nl.  

 

Hopelijk mogen wij onze deuren na 7 februari weer openen. Wellicht zullen er dan weer andere 

of nieuwe maatregelen zijn. Wij bereiden ons in de tussentijd voor op verschillende scenario’s 
en zullen jullie daar t.z.t. over informeren.   

 

Voor nu wens ik jullie veel succes, maar ook veel leerzame lessen toe tijdens deze verlengde 

lockdownperiode.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Nicole Lagendijk 

directeur 
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