
 
 

  

 
 
 
 

Aan: leerlingen van de Vitusmavo leerjaar 1 t/m 3  

 

 

 

Naarden, 25 februari 2021 

 

Betreft: gedeeltelijke schoolopening           

 

 

 

Beste leerlingen, 

 

Afgelopen dinsdagavond hoorden we tijdens de persconferentie van premier Rutte de boodschap waar 

we zo op hoopten: de school mag weer open! Natuurlijk onder allerlei voorwaarden en we kunnen helaas 

nog niet allemaal tegelijk naar school, maar we mogen weer open en daar zijn we heel blij mee. We 

kunnen niet wachten om jullie allemaal weer te zien en kunnen ons voorstellen dat ook jullie het fijn en 

gezellig vinden weer naar school te gaan.  

 

In deze brief zullen we jullie zo goed mogelijk uitleggen hoe het onderwijs er de komende tijd uit zal zien. 

Neem hem goed door, samen met je ouders, zodat je goed weet wat er van je wordt verwacht. Je ouders 

sturen we ook een brief met dezelfde informatie. 

 

Het onderwijs vanaf wo. 3 maart 

• De klassen worden in tweeën gedeeld. We noemen dit ‘groep 1’ en ‘groep 2’. Om praktische redenen 

is het niet mogelijk hierbij voorkeuren aan te geven bij wie je in de groep wilt komen.  

• Beide groepen komen om-en-om fysiek op school: groep 1 komt de ene week op maandag, 

woensdag en vrijdag naar school, de andere week op dinsdag en donderdag. Bij groep 2 is dat precies 

omgekeerd. De dagen dat je niet fysiek op school bent, volg je de lessen online. In praktijk ziet dit er 

bijvoorbeeld zo uit: 

 MA 8/3 DI 9/3 WO 10/3 DO 11/3 VR 12/3 

Fysiek Groep 1 Groep 2 Groep 1 Groep 2 Groep 1 

Online  Groep 2 Groep 1 Groep 2 Groep 1 Groep 2 

 

 MA 15/3 DI 16/3 WO 17/3 DO 18/3 VR 19/3 

Fysiek Groep 2 Groep 1 Groep 2 Groep 1 Groep 2 

Online  Groep 1 Groep 2 Groep 1 Groep 2 Groep 1 

Op deze manier is er afwisseling en heb je niet altijd dezelfde vakken online of juist fysiek.  

• In Magister krijg je een ‘videotekentje’ te zien op de dagen dat je online de lessen volgt. Zo weet je dat 
dit een ‘online dag’ is voor jou.  

• Er zal een plattegrond worden gemaakt wie waar zit. Deze geldt voor iedere les. Bij mavo 3 kan deze 

plattegrond bij clustervakken verschillen. Het maken van een plattegrond is nodig voor als er een 

besmetting plaatsvindt. Op deze manier kan er beter bron- en contactonderzoek worden uitgevoerd.  

 

Voorbereiding en planning komende week 

• Tijdens de vakantie kregen wij te horen dat we volgende week open mogen. De docenten moeten 

natuurlijk wat dingen voorbereiden om de lessen goed te laten verlopen, nu ze niet meer volledig 



 
 

online plaatsvinden maar de helft van de leerlingen in de klas zit en de andere helft dezelfde les vanuit 

huis online volgt. Daarom passen we het rooster van volgende week iets aan voor leerjaar 1 t/m 3: 

o Maandag 1 maart: alle lessen nog online, voor iedereen. 

o Maandag 1 maart: 1e uur (V-uur) vervalt. 

o Dinsdag 2 maart: 1e+2e uur project gaat door (online). 

o Dinsdag 2 maart: 3e uur klassenles voor iedere klas (online). Tijdens deze les kun je vragen 

stellen over hoe alles in zijn werk zal gaan en wordt de inhoud van deze brief doorgenomen.  

o Dinsdag 2 maart: vanaf het 4e uur vervallen alle lessen, zodat de docenten zich kunnen 

voorbereiden op een goede start op woensdag 3 maart. 

o Vanaf woensdag 3 maart: start met lessen op school zoals onder het kopje ‘Het onderwijs’ 
beschreven.  

 

Lestijden en rooster 

• We blijven werken met een 30’-minutenrooster. Tussen de lessen voegen we steeds vijf minuten 

looptijd toe, zodat we ons veilig kunnen verplaatsen én om ervoor te zorgen dat we de lestijd volledig 

kunnen gebruiken.  

• Om ervoor te zorgen dat we in de middag ruimte houden voor maatwerk en toetsen, starten we de 

dag om 08.30 uur.  

• De lestijden worden als volgt. Aan het eind én aan het begin van iedere les gaat een bel.  

8:30-9:00 1e uur 

9:05-9:35 2e uur 

9:35-9:50 15 min pauze 

9:50-10:20 3e uur 

10:25-10:55 4e uur 

10:55-11:10 15 min pauze 

11:10-11:40 5e uur 

11:45-12:15 6e uur 

12:15-12:45 30 min pauze 

12:45-13:15 7e uur 

13:20-13:50 8e uur 

Vanaf 14:00 maatwerk 

• De lessen van ieder leerjaar worden zoveel mogelijk in dezelfde ‘hoek’ van het gebouw ingeroosterd. 
Op deze manier voorkomen we dat leerlingen ver moeten lopen naar een ander lokaal en daarbij 

andere leerlingen kruisen. We moeten dit natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen vanwege de 

coronaregels. In praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat leerjaar 1 les zou kunnen hebben in lokaal 6 en 7 

en leerjaar 2 in lokaal 21 t/m 23. In de meeste gevallen zal de docent wisselen van lokaal en blijven de 

leerlingen zitten. Dit lukt niet altijd, bijvoorbeeld als je naar een praktijklokaal moet zoals het teken- of 

of technieklokaal) of wanneer je les hebt in clusters (leerjaar 3). In Magister zie je in welk lokaal je les 

hebt, net als altijd.  

• We zullen niet alleen de normale ingang gebruiken, maar ook de noodingangen zullen worden 

gebruikt om zo min mogelijk leerlingen tegelijk op dezelfde plek te laten lopen. Op school en/of in 

Magister zal worden aangegeven welke ingang je kunt nemen.  

• Op sommige plekken in de school wordt éénrichtingsverkeer ingericht, bijvoorbeeld in de gang van 

lokaal 21 t/m 24 en de trappenhuizen. Dit zal duidelijk in de school worden aangegeven.  

• Tijdens het wisselen van leslokaal verzoeken we je zoveel mogelijk afstand te houden. Helemaal op 

1,5m zal dat niet lukken. Het is daarom wel verplicht om een mondkapje te dragen zodra je je verplaatst 

in het gebouw. Pas als je op je plek zit in het lokaal, mag je mondkapje af.  

 

 

 



 
 

Toetsen 

• Toetsen zullen vanaf 8 maart weer zoveel mogelijk op school worden afgenomen. Dit doen we niet 

tijdens de lessen, maar daarna. Op deze manier kunnen we de lestijd volop benutten.  

• Om ervoor te zorgen dat de toets wel tegelijkertijd door de hele klas gemaakt kan worden, zal de 

groep die die dag online les heeft, naar school moeten komen. Natuurlijk houden we er rekening mee 

dat je dan reistijd nodig hebt. In Magister komt precies te staan hoe laat je de toets hebt en waar je 

moet zijn. Natuurlijk geeft de docent de toets ook op in de les.  

• Bij het inroosteren van de toetsen volgen we in leerjaar 1 en 2 zoveel mogelijk het PTO.  

• In de week van 1 maart zullen toetsen nog online plaatsvinden. Ook in de periode daarna kán de 

docent ervoor kiezen de toets online af te nemen. Uiteraard ontvang je hiervoor uitleg en weet je van 

te voren of de toets op school of online wordt gemaakt.  

 

Pauzes 

• Om te voorkomen dat er te grote groepen leerlingen op één plek tegelijk zijn, hebben we aparte 

pauzeplekken voor de onderbouw en de bovenbouw: 

o Onderbouw: tuin (bereikbaar via de nooddeuren naast L9 en L6) 

o Bovenbouw: plein en tent 

Pauze moet zoveel mogelijk buiten gehouden worden. Ook tijdens de pauze moet 1,5 meter afstand 

worden bewaard. Wanneer het regent, kan de bovenbouw gebruikmaken van de tent op het plein. De 

onderbouw kan gebruikmaken van de aula.  

• Natuurlijk mag je in de pauze wel even naar je kluisje toe. Draag dan een mondkapje. 

• Draag in de pauze je mondkapje, tenzij je ergens gaat zitten.  

• Helaas blijft de kantine voorlopig dicht.  

 

Hygiënemaatregelen en naleven regels  

• Natuurlijk blijven de basisregels gewoon gelden: blijf thuis of ga naar huis als je klachten hebt die 

passen bij het coronavirus. Laat dit door je ouders melden bij de verzuimcoördinator. Als je in de loop 

van de dag klachten krijgt, meld je dan af bij de verzuimcoördinator of conciërge. Je volgt de lessen 

vanuit huis zolang je klachten hebt.  

• Op verschillende plekken in de school, de wc’s en de lokalen kun je je handen wassen en/of 

ontsmetten. Doe dit in elk geval bij aankomst op school, na het binnenkomen van buiten, bij 

binnenkomst in het lokaal, voor het eten, na toiletbezoek en bij vieze/plakkerige handen.  

• Op school zullen wij ervoor zorgen dat we alle geldende hygiënemaatregelen, zoals goed ventileren 

en tussentijds ontsmetten van bijvoorbeeld deurklinken, goed regelen.  

• Zoals gezegd, moet je altijd als je je verplaatst of ergens staat, een mondkapje op. Alleen als je zit 

(tijdens de pauze of in het lokaal), mag je mondkapje af. Heb je geen mondkapje op, word je naar huis 

gestuurd.  

• Leerlingen moeten niet alleen 1,5m afstand van de docent houden, maar ook onderling. Dus ook van je 

klas- en schoolgenoten moet je 1,5m afstand houden. We vertrouwen erop dat jullie hier zelf goed op 

zullen letten. We begrijpen natuurlijk dat jullie heel graag je vrienden en vriendinnen weer willen 

knuffelen, maar dat gaat nu simpelweg niet. Let er dus op school goed op dat je je aan de regels 

houdt. Dat is de enige manier om besmettingen te voorkomen en ervoor te zorgen dat de scholen niet 

opnieuw dicht hoeven. Natuurlijk zal ook ons personeel erop letten dat iedereen zich aan de regels 

houdt. Leerlingen die zich niet aan de regels houden, worden naar huis gestuurd.  

• Wanneer er een leerling of docent besmet raakt, gelden er allerlei protocollen. Wij gaan gelijk in 

overleg met de GGD en het kan zijn dat een hele groep naar huis wordt gestuurd en in quarantaine 

moet. In een extreem geval, wanneer heel veel leerlingen en/of docenten besmet raken, moet de 

school misschien tijdelijk dicht. Als zoiets gebeurt (quarantaine of sluiting), informeren we jullie 

natuurlijk meteen en vertellen we hoe het dan verder gaat. We hopen vanzelfsprekend dat het niet 

nodig zal zijn.  

 



 
 

Praktijkvakken  

• Vakken zoals tekenen, techniek en muziek zullen gewoon in het rooster blijven staan.  
• De gymzaal wordt gebruikt als leslokaal waar een hele examenklas in kan. De gymlessen zullen 

daarom op een andere plek plaatsvinden: of op de sportvelden van BFC (als het weer goed genoeg is) 

of in sporthal de Lunet. Je gymdocent laat je via Magister weten waar de les plaatsvindt. De groep die 

die dag de lessen online volgt, kan natuurlijk niet meedoen aan de fysieke gymles. Zij krijgen een 

aparte instructie via Magister.  

 

En verder… 

• De lessen van de Bijlesstudent (reparatie en huiswerk) blijven plaatsvinden in de middag op school. 

Dit geldt alleen voor leerlingen die hieraan deelnemen.  

• De normale leerplicht geldt, voor de lessen op school en voor de online lessen. We verwachten dus, 

ook als je in quarantaine zit, dat je bij iedere les aanwezig bent, tenzij je bent ziek gemeld.  

• Val je in een risicogroep? Laat je ouders even contact opnemen met de leerjaarcoördinator, dan 

kunnen we afspraken maken hoe je toch veilig de lessen kunt volgen.  

• De ToDo-week in week 12 gaat in principe door. We zijn druk bezig ‘Corona-proof’ activiteiten te 
organiseren. Er zal ook maatwerk en reparatie plaatsvinden in de ToDo-week, maar we zijn van plan 

ook genoeg leuke en gezellige activiteiten te organiseren!  

• Heb je vragen over dit alles? Je kunt bij je klassenleraar, coach of leerjaarcoördinator terecht.  

 

Wij hebben er erg veel zin in jullie weer op school te mogen ontvangen! Heel graag tot volgende week 😊. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de leerjaarcoördinatoren dhr. Spaan, mevr. Brunings en mevr. Lokker, 

 

Nicole Lagendijk 

directeur 


