
 
 

  

 

 

 

 

 

Aan: ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen op de Vitusmavo leerjaar 1 t/m 3  

 

 

Naarden, 25 februari 2021 

 

Betreft: gedeeltelijke schoolopening           

 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hoogstwaarschijnlijk heeft u net als wij afgelopen dinsdagavond voor de buis gezeten om te kijken 

naar de persconferentie. We hoopten er al op, en gelukkig werd het bevestigd: de school mag weer 

gedeeltelijk open! Leerlingen moeten onderling 1,5m afstand houden, wat ons voor de nodige 

uitdagingen stelt.  

 

Wij hebben in goed overleg met de ouderraad, leerjaarcoördinatoren, roostermaker, 

examensecretaris, facilitair & beheer en de MR en n.a.v. verzoeken en wensen van onze leerlingen 

invulling gegeven aan de maatregelen die de overheid ons oplegt bij de heropening van de school. 

Deze maatregelen staan beschreven in het servicedocument van OCW d.d. 23-02-2021.  

 

Gelukkig zijn wij er goed in geslaagd een mooi plan te maken, waarin wij leerlingen niet de vereiste 

‘minimaal 1 dag in de week’ naar school kunnen laten komen, maar gemiddeld 2,5 dag per week. Daar 

zijn wij erg blij mee. 

 

In deze brief vertellen wij u aan de hand van een aantal punten hoe het onderwijs er de komende tijd 

uit zal zien. De leerlingen hebben eenzelfde brief ontvangen, echter wel wat anders geformuleerd. 

Wij willen u verzoeken de informatie goed met uw kind door te nemen, zodat de heropening 

volgende week soepel verloopt.  

 

Het onderwijs vanaf wo. 3 maart 

• De klassen worden in tweeën gesplitst, groep 1 en groep 2. Om praktische redenen is het niet 

mogelijk hierbij voorkeuren aan te geven bij wie een leerling in de groep wil komen. Wanneer er 

onwenselijke combinaties ontstaan, is het wel mogelijk op een later tijdstip de groepsindeling 

aan te passen. Vanzelfsprekend willen wij dit zo min mogelijk doen, gezien het verzoek van de 

overheid groepen zo min mogelijk te mengen en zoveel mogelijk aan ‘cohortering’ te doen.  
• 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 leerlingen niet fysiek op school zijn, volgen ze 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 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/11/27/servicedocument-voor-schoolbesturen-funderend-onderwijs-coronavirus-covid-19/Aanvullend+servicedocument+maatregelen+vo+vso+23+feb_DEF.PDF


 
 

Op deze manier is er afwisseling tussen fysieke en online lessen, maar hebben leerlingen 

tegelijkertijd niet altijd dezelfde vakken online of juist fysiek. Zo waarborgen we ook tussen de 

verschillende vakken een goede afwisseling.   

• In Magister staat een ‘videotekentje’ bij de lessen op de dagen dat een leerling de lessen online 

volgt.  

• Er zal een plattegrond worden gemaakt wie waar zit door de klassenleraar. 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.  

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

school. Dit geldt alleen voor leerlingen die hieraan deelnemen.  

• Vooralsnog zal de ToDo-week in week 12 doorgang vinden.  

 

Voorbereiding en planning komende week 

• Om ons goed voor te bereiden op de schoolopening, passen we het rooster van volgende week 

iets aan voor leerjaar 1 t/m 3. Volledige online lessen verzorgen vergt immers heel wat anders van 

docenten dan lessen waarbij de ene helft van de leerlingen in de klas zit en de andere helft de les 

vanuit huis volgt.  

o Maandag 1 maart: alle lessen nog online, voor iedereen in leerjaar 1 t/m 3. 

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 kunnen 

leerlingen vragen stellen en worden alle aandachtspunten met betrekking tot de 

schoolopening 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 dat er daarbij contactmomenten ontstaan. In praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat 

leerjaar 1 les heeft in lokaal 6 en 7 en leerjaar 2 bijvoorbeeld 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 een vak in een praktijklokaal plaatsvindt (bijvoorbeeld tekenen of 

techniek) of wanneer mavo 3-leerlingen les hebben in clusterverband. De lokalen worden 

vermeld in Magister.   

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

gebruikt om zo min mogelijk contactmomenten te creëren. Ter plaatse en/of in Magister zal 

worden aangegeven welke ingang leerlingen moeten 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 leerlingen zoveel mogelijk afstand te houden. 

Helemaal op 1,5m zal dat niet lukken. Het is daarom wel verplicht om een mondkapje te dragen 

bij verplaatsing in het gebouw. Pas als een leerling op de aangewezen plek zit in het lokaal, mag 

het 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 deze leerlingen dan reistijd nodig hebben. De groep die al op school is, maakt de toets 

zoveel mogelijk aansluitend aan de lesdag. In Magister komt precies te staan hoe laat en waar de 

toets plaatsvindt. 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 ontvangt de leerling hiervoor uitleg 

en weet hij/zij 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 aangewezen 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 een leerling in de pauze wel even naar het kluisje toe. Er moet dan een mondkapje 

gedragen worden. 

• Gedurende de pauze moet een mondkapje gedragen worden, tenzij een leerling ergens gaat 

zitten.  

• Helaas blijft de kantine voorlopig dicht.  

 

Hygiënemaatregelen en naleven regels  

• We vragen alle leerlingen en collega’s die ziek zijn, hoesten of andere klachten hebben die op 
corona kunnen wijzen thuis te blijven of naar huis te gaan, zich op de gebruikelijke manier bij ons 

af te melden en zich te laten testen; 

• Leerlingen die in quarantaine zitten, volgen de lessen vanuit huis.  

• Elk klaslokaal heeft een kuchscherm op het bureau van de docent en in elk lokaal is het voor de 

docent mogelijk les te geven op anderhalve meter; 

• Alle ventilatiesystemen zijn dit schooljaar gecontroleerd en voorzien van nieuwe filters. We 

ventileren de school zoveel als praktisch mogelijk is volgens geldende voorschriften.  



 
 
• Leerlingen moeten de inhoud van hun etui helemaal op orde hebben en houden; het is niet 

mogelijk spullen van school te lenen en ook van elkaar lenen is i.v.m. de hygiëne erg 

onverstandig. 

• Op verschillende plekken in de school, de wc’s en de lokalen kunnen leerlingen hun handen 

wassen en/of ontsmetten. Doe moet in elk geval gebeuren bij aankomst op school, na het 

binnenkomen van buiten, bij binnenkomst in het lokaal, voor het eten, na toiletbezoek en bij 

vieze/plakkerige handen.  

• Het team Beheer zorgt ervoor dat we alle geldende hygiënemaatregelen, zoals goed ventileren 

en tussentijds ontsmetten van bijvoorbeeld deurklinken, naleven op school. Ook zullen zij de 

lokalen zodanig inrichten, dat leerlingen om 1,5m van elkaar zitten. 

• Leerlingen die geen mondkapje dragen op de momenten dat dit verplicht is (bij iedere 

verplaatsing of wanneer een leerling ergens staat), worden naar huis gestuurd. Alleen wanneer 

een leerling zit (tijdens de pauze of in het lokaal), mag het mondkapje af.  

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

een beroep op al onze leerlingen om zich aan deze regel te houden; 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, treden wij direct in overleg met de GGD. 

Afhankelijk van een aantal factoren, wordt een groep of jaarlaag naar huis gestuurd. Zij moeten 

dan in quarantaine en kunnen zich op dag 5 na het ‘risicovolle contact’ laten testen.  In een 

extreem geval, wanneer heel veel leerlingen en/of docenten besmet raken, zijn wij wellicht 

genoodzaakt de school tijdelijk te sluiten. Het is, gezien de grote variatie van mogelijkheden, 

ondoenlijk alle mogelijke scenario’s hier op te sommen. Afhankelijk van de situatie nemen wij 
passende maatregelen en informeren daar zo snel mogelijk alle betrokkenen over. We hopen 

vanzelfsprekend dat het niet nodig zal zijn.  

 

Praktijkvakken  

• Vakken zoals tekenen, techniek en muziek zullen gewoon in het rooster blijven staan. De docent 

zal d.m.v. praktische opdrachten ervoor zorgen dat de hele groep, zowel fysiek als online, aan de 

slag kan. Het kan voorkomen dat de inhoud van de opdracht per groep verschilt om praktische 

redenen.  

• Door de gymzaal te gebruiken als leslokaal waar een hele examenklas in kan, kunnen we alle 

leerlingen 2,5 dag per week naar school laten komen en de examenklassen 5 dagen. In overleg 

met de gemeente kunnen we de sportvelden van BFC per 1 maart gebruiken i.p.v. per 1 april. De 

overheid adviseert ons zoveel mogelijk buiten te gymmen. Wanneer het weer het toelaat, vinden 

de gymlessen plaats bij BFC. Ook kunnen we gebruikmaken van sporthal De Lunet. Ook hier 

zullen dus gymlessen plaatsvinden. In Magister zal elke les worden aangegeven waar de les 

plaatsvindt. De groep die die dag de lessen online volgt, kan vanzelfsprekend niet meedoen aan 

de gymles. Zij krijgen een aparte instructie via Magister.  

 

Noodopvang 

• De noodopvang in de huidige vorm zal stoppen met ingang van dinsdag 2 maart. Leerlingen 

kunnen immers de helft van de tijd weer naar school. Daarbij zullen wij onze 

onderwijsassistenten hard nodig hebben om de fysieke lessen weer mogelijk te maken.   

• Uiteraard willen wij wel de mogelijkheid blijven bieden kwetsbare leerlingen volledig naar school 

te laten komen. Welke leerlingen onder de noemer ‘kwetsbaar’ vallen, valt te lezen in het 
servicedocument van OCW d.d. 23-01-2021 op pagina 4. Wanneer uw kind onder deze groep 

valt, kunt u contact opnemen met de betreffende leerjaarcoördinator en afspraken maken hoe 

wij hieraan invulling kunnen geven.  

o Leerjaar 1: dhr. N. Spaan (n.spaan@vitusmavo.nl) 

o Leerjaar 2: mevr. A. Brunings (a.brunings@vitusmavo.nl) 

o Leerjaar 3: mevr. M. Lokker (m.lokker@vitusmavo.nl)  

file:///C:/Users/n.lagendijk/Downloads/Servicedocument+voor+funderend+onderwijs+covid-v23+januari+2021+def.pdf
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Leerlingen & Leerlingen in risicogroep  

• De reguliere leerplicht geldt voor zowel de fysieke als de online lessen.  

• Dit betekent dat leerlingen op dagen dat zij onderwijs op afstand aangeboden krijgen, zij 

verplicht zijn dit te volgen. Dit geldt ook wanneer leerlingen in quarantaine zitten, tenzij zij zijn 

ziekgemeld.  

• Op dagen dat leerlingen fysiek onderwijs wordt aangeboden, geldt dat zij verplicht zijn om naar 

school te komen.  

• Uitzondering hierop zijn leerlingen die tot een risicogroep1 behoren. Mocht dit het geval zijn bij 

uw kind, neemt u alstublieft contact op met de betreffende leerjaarcoördinator (zie hierboven 

voor mailadressen), zodat wij hier afspraken over kunnen maken.  

 

 

Wij kijken er erg naar uit onze leerlingen weer op school te mogen ontvangen! Voor vragen kunt u 

zich wenden tot ondergetekenden.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

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

 

Nicole Lagendijk 

directeur 

 
1 Deze verwijzing is overgenomen uit het Servicedocument funderend onderwijs coronavirus covid-19 van het Ministerie 
van OCW d.d. 23-02-2021 

https://www.nvk.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=42434563
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