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Zwolle, 4 maart 2021 

 

 

 

Betreft: Heropening school 

 

 

 

Beste leerlingen en geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op 23 februari 2021 heeft het kabinet besloten het voortgezet onderwijs weer gedeeltelijk te 

openen vanaf 1 maart. We zijn ontzettend blij dat we onze leerlingen weer op school mogen 

ontvangen! Helaas is het vanwege de 1,5 meter maatregel onmogelijk om iedereen tegelijk te 

ontvangen. Het uitgangspunt van de overheid is dat iedereen minimaal één dag per week 

onderwijs op school ontvangt. 

 

Coronamaatregelen 

Om de heropening van de school veilig te laten verlopen hanteren we de door het RIVM 

vastgestelde richtlijnen: 

- Het afstandscriterium van 1,5 meter is voor iedereen van toepassing die op school komt. 

- We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden. In ieder 

geval bij binnenkomst lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek. 

- We schudden geen handen. 

- We hoesten en niezen in onze elleboog. 

- We zitten niet aan ons gezicht. 

Sinds 1 december 2020 is het dragen van de mondkapje verplicht voor het onderwijspersoneel 

en de leerlingen in de school. Gedurende de les mogen de mondkapjes af, als de leerlingen en 

docenten niet door het lokaal bewegen. 

 

Onderwijs op school 

Vanaf maandag 8 maart mogen onze leerlingen weer naar school komen. De leerlingen zijn in 

een alfa- (α), bèta- (β) en gammagroep (γ) verdeeld. Komende maandag zullen de leerlingen van 

de α-groepen uit alle klassen fysiek op school komen, dinsdag uit de β-groepen en woensdag uit 

de γ-groepen. Donderdag komen dan weer de α-groepen en zo draaien we door. Op deze manier 

zullen onze leerlingen in elke periode van drie weken vijf dagen fysiek op school op school zijn 

geweest en dus ook op elke dag van de schoolweek. 

 

Ter illustratie is hieronder weergegeven hoe dat er in de praktijk uitziet: 

 

 

Ma Di Wo Do Vr Ma Di Wo Do Vr Ma Di Wo Do Vr 

α β γ α β γ α β γ α β γ α β γ 
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De leerlingen kunnen in magister zien of de lessen op die dag fysiek of digitaal zijn. Wanneer de 

lessen digitaal gevolgd dienen te worden, staat er een icoontje van een camera bij de les. Ook 

ontvangen alle leerlingen in een separaat bericht de indeling van de groepen. De leerlingen 

weten dus of ze in de α-groep, β-groep of γ-groep zijn ingedeeld, maar kunnen het los daarvan 

per les in magister zien. Wanneer de leerlingen ingedeeld zijn in de fysieke les, worden ze ook 

fysiek op school verwacht. De overige leerlingen worden uiteraard dan in de digitale les 

verwacht. 

 

De leerlingen van Jong Celeanum krijgen een separaat bericht over hoe het onderwijs voor hen 

wordt vormgegeven. 

 

Lestijden 

Nu iedereen weer naar school mag, zullen we ook weer gebruik gaan maken van het gebouw 

aan de Westerlaan. Na het 4e uur wordt er gependeld tussen de gebouwen en om dat te 

faciliteren zijn de pauzetijden van het 30-minutenrooster aangepast. Hieronder staat het rooster 

met de aangepaste pauzetijden zoals deze vanaf maandag aanstaande zal ingaan: 

 

30-minutenrooster 

1e uur  08.45 – 09.15 

2e uur  09.20 – 09.50 

Pauze 

3e uur  10.05 – 10.35 

4e uur  10.40 – 11.10 

Pauze 

5e uur  11.40 – 12.10 

6e uur  12.15 – 12.45 

Pauze 

7e uur  13.00 – 13.30 

8e uur  13.35 – 14.05 

 

Pauzes 

Ook in de pauzes geldt de 1,5 meter maatregel. We hebben er uiteraard begrip voor dat 

leerlingen elkaar hebben gemist en graag weer fysiek bij elkaar in de buurt zijn. Desondanks 

vertrouwen we erop dat de leerlingen hun best zullen doen om de 1,5 meter maatregel zo goed 

mogelijk op te volgen. Het uitgangspunt is dat leerlingen in de pauzes naar buiten gaan of anders 

in het Atrium verblijven. 

 

Afspraken op school 

Afspraken met ouder(s)/verzorger(s) en andere externen vinden zoveel mogelijk digitaal of 

telefonisch plaats. Wanneer het noodzakelijk is om een fysieke afspraak op school te maken 

gelden natuurlijk bovengenoemde maatregelen en wordt van het bezoek verwacht dat er vooraf 

bij de receptie een triagevragenlijst wordt ingevuld. 
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Noodopvang 

Voor bepaalde categorieën leerlingen blijven we extra aandacht houden. Leerlingen die 

vanwege bijzondere omstandigheden vaker op school opgevangen zijn in de afgelopen periode, 

kunnen ook vanaf maandag vaker naar school blijven komen. Deze leerlingen worden ten dele 

opgevangen in het Celelokaal en ten dele in de fysieke lessen van hun klas. Ook voor deze 

leerlingen geldt dat ze in magister kunnen zien middels het camera-icoontje of de lessen digitaal 

of fysiek zijn. 

 

Besmettingen op school 

Wanneer een leerling positief is getest voert de GGD een bron- en contactonderzoek uit. 

Wanneer op school meerdere leerlingen en/of medewerkers positief zijn getest hebben we 

contact met de GGD over verdere maatregelen. 

 

Tot slot 

Zoals gezegd zijn we erg blij dat we onze leerlingen weer mogen ontvangen. We hopen op de 

bovenstaande manier iedereen snel weer te zien en onder de huidige omstandigheden zo goed 

mogelijk onderwijs te bieden. Uiteraard horen we ook graag hoe ze de afgelopen periode 

hebben ervaren en wat de schoolsluiting met ze heeft gedaan. Het zijn geen gemakkelijke tijden. 

 

Laten we hopen dat dit de laatste keer is dat de scholen gesloten zijn en dat we op afzienbare 

termijn al onze leerlingen weer in het gebouw hebben. Maandag is in ieder geval een belangrijke 

eerste stap in de goede richting. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
F.J. (Frank) Dost, MSc MA 

rector 

 

 


