Informatiebulletin nr. 11
leerlingen en ouders over
onderwijs-op-afstand
28 mei 2020
Beste leerlingen en ouders,
We zijn blij dat we jullie vanaf woensdag 3 juni weer op school les gaan geven. Fijn om jullie
weer te zien! Zoals jullie weten zien we jullie vanaf dan één middag per week op het Veurs
Lyceum. Er komt best wat bij kijken om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en gezond kan
leren op school. In dit informatiebulletin vind je alle informatie als waar je je rooster vindt en
hoe je weet wanneer je waar moet zijn (we werken met groepen en kleuren) en alle regels
om alles veilig te houden, zoals hoe je naar school komt, waar je je fiets neerzet, hoe je de
school binnenkomt (we gebruiken namelijk meer ingangen dan de gewone) en nog meer.
Lees de informatie in de bijlage en in dit informatiebulletin dus goed door zodat je weet wat
je kunt verwachten en wat er van je verwacht wordt.
Absenties/ziekmeldingen
U kunt uw kind ziekmelden graag via absent@veurslyceum.nl voor acht uur ‘s ochtends.
Mag uw kind niet naar school voor de middaglessen van u?
Als uw kind niet naar school mag, dan moet u dit melden aan de teamleider via email. We
gaan er vanuit dat leerlingen die corona gerelateerde klachten hebben en/of dat er in het
gezin corona gerelateerde klachten aanwezig zijn, dat uw kind dan niet naar school komt en
thuis blijft.
Vervoer naar school
We vragen leerlingen zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te komen. Als het
niet anders kan kunnen leerlingen gewoon gebruik maken van het OV. Leerlingen die met
OV naar school willen komen kunnen dit volgens de richtlijnen van het RIVM doen. Onze
lestijden zijn zodanig dat er buiten de spits kan worden gereisd. Let Op: in het OV is het
gebruik van mondkapjes verplicht
De trams en bussen van de HTM zullen volgende week voor bijna 100% volgens
normale dienstregeling gaan rijden. De HTM heeft laten weten, dat - op basis van de
eigen analyses én de aantallen die uit een inventarisatie zijn gekomen - er geen
problemen worden verwacht.
Graag brengen de vervoerders onderstaande zaken onder uw aandacht.
1. In het algemeen: Reis alleen met het OV als het echt noodzakelijk is.
2. Het is per 1 juni verplicht om in een OV een niet-medisch mondkapje te dragen.
3. Houd ook met dit mondkapje in het OV zo veel mogelijk afstand van elkaar.
4. Iedereen is en blijft zelf verantwoordelijk. Dus als de trein, tram of bus te vol is:
sla er 1 over. Ga dus voor de zekerheid op tijd, dus eerder van huis weg dan normaal.
5. Ook kan een buschauffeur of trambestuurder besluiten om, als het voertuig te vol
is, door te rijden. In dat geval kun je dan pas met de volgende bus of tram mee.
6. Betaal voor je OV-reis. Check in en check uit met de OV-chipkaart. Er wordt op
gecontroleerd.
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Dinsdag 2 juni geen lessen in de middag.
Deze lessen vervallen ivm de examenuitslag. De digitale lessen in het verkorte rooster in de
ochtend gaan gewoon door.
Onderwijs na 2 juni
- we blijven onderwijs-op-afstand aanbieden tot aan de zomervakantie; oftewel alle
lessen worden digitaal voortgezet voor alle leerlingen.
- in de periode van 2 juni tot en met 3 juli 2020 hanteren we een verkort lesrooster
voor het onderwijs-op-afstand; op deze wijze maken we het voor iedere leerling
mogelijk om een middag naar school te komen.
We hanteren een 45 minutenrooster en starten om 08.30 met de eerste vakles.
Lestijden:
08.30 - 09.15 vakles 1
09.30 - 10.15 vakles 2
10.30 - 11.15 vakles 3
11.30 - 12.15 vakles 4
- In de middag komen leerlingen 1 x per week naar school voor drie contactmomenten
van 30 minuten. In elk geval 1 contactmoment wordt ingevuld door de mentor. De
andere twee zijn contactmomenten die worden verzorgd door vakdocenten. Elke
week ziet een leerling dus zijn/haar mentor en 2 (per week wisselende) vakdocenten.
We starten steeds in twee shifts om de aankomst en het vertrek van leerlingen te
reguleren.
Let op: tijden lesgroep 2 zijn iets veranderd in vergelijk met de eerdere bijlage bij het
vorige bulletin!
Lestijden*
Groep 1

Lestijden*
Groep 2

13.15 - 13.45
13.45 - 14.15
14.15 - 14.45

13.45 - 14.15
14.15 - 14.45
14.45 - 15.15

Rooster
Er is een rooster beschikbaar op de website. Per klas staat aangegeven hoe laat de lessen
beginnen en over welke lokalen je klas is verdeeld. Het rooster vind je hier. Klik op je klas of
je mentorgroep. Kijk iedere week in het rooster, want je zit niet elke week in hetzelfde lokaal
(wel in dezelfde groep)!
Een kwartier voor het begin van de lessen kun je jouw fiets stallen en/of naar binnen gaan.
Dat betekent;
- vanaf 13.00 uur voor de lessen vanaf 13.15 uur of
- vanaf 13.30 uur voor de lessen vanaf 13.45 uur.
Houd je aan deze tijden om te voorkomen dat het te druk wordt op het plein en bij de
ingangen!
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Fietsenstalling en ingangen
De fietsenstallingen zijn gemerkt met Oranje, Groen en Rood en gekoppeld aan
verschillende in- en uitgangen. Elke klas krijgt een kleur toegewezen. Je mentor vertelt
welke kleur jouw klas is en je kunt het ook in het rooster zien.
Parkeer je fiets in de juiste fietsenstalling, ga door de juiste deur direct naar binnen en
gebruik het juiste trappenhuis. Blijf niet staan en praten met andere leerlingen op het
schoolplein!
Fietsenstalling

Entree

Oranje

achterste 4

Nooduitgang - Trappenhuis naast OLC

Groen

voorste 4

Nooduitgang - Trappenhuis bij personeelsruimte

Rood

4 “krat”fietsen

Hoofdingang - Trappenhuis Midden

Lokaalindeling
Jouw klas is over 2 of 3 lokalen verdeeld. In het rooster staan die groepen aangegeven als
A, B, of C. Hier staat ook in welk klaslokaal je moet zijn. Je hoort van je mentor in welke
groep jij ingedeeld bent. Een voorbeeld: 2HbA is de A-groep uit klas 2Hb.
Als je binnen bent
- Houd 1,5 meter afstand bij het lokaal binnengaan.
- Je desinfecteert je handen bij binnenkomst.
- De eerste leerling neemt rechts achterin het lokaal plaats, de tweede in het midden
achter, de derde links achter en zo wordt er naar voren gewerkt. Ga dus niet door het
lokaal rondlopen.
- Alle lokalen hebben op de docententafel een kuchscherm staan, ter bescherming van
beiden bij een directer contact.
- Aan het einde van de les maak je jouw tafel en stoel schoon. De voorste rij begint.
Laat de spullen op tafel staan als je klaar bent, zodat de volgende het kan pakken en
verlaat het lokaal om direct naar buiten te gaan, de fiets te pakken en naar huis te
gaan.
- Je verlaat de school via dezelfde route als je binnengekomen bent.
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Algemene aandachtspunten
Houd 1,5 meter afstand!
- Wacht achter elkaar in een rij als je de school in gaat.
- Ga de trap pas op, als de persoon vóór je 4 treden hoger is.
Houd je aan de lokaalindeling
- De lokalen zijn zo ingericht, dat er maximaal 10 leerlingen in
kunnen zitten. Je blijft in het lokaal, de docenten wisselen.
- De lokalen zijn voorzien van desinfecterende handgel, flesjes
schoonmaakmiddel en papierrollen.
Toiletbezoek...alleen in nood
- Na toiletbezoek (natuurlijk) de handen wassen en drogen met papier.
- Direct terug naar het lokaal.
- Handen desinfecteren bij binnenkomst in lokaal.
De kluisjes worden niet gebruikt
- Je tas en jas neem je mee het lokaal in en leg je naast je neer en/of hang over je
stoel.
Er is geen pauze en catering op school
- Neem dus zelf een flesje water mee
- Alle kauwgom is onder de tafels vandaan gehaald. Kauwgom in school is niet
toegestaan! Zeker met al deze hygiënemaatregelen.
Samenvatting
● Je hebt wekelijks een mentorles en 2 lessen. Het rooster vind je hier
● Elke klas heeft een kleurcode, die staat in het rooster
● Je klas is verdeeld in 3 groepen; A/B/C. In het rooster staat in welk lokaal jouw groep
zit.
● Je mentor vertelt jou in welke groep (A/B/C) je zit.
● Je mag een kwartier voor het begin van je lessen je fiets stallen of naar binnen.
Hoe gaat jouw lesmiddag eruit zien?
Eén van je lessen is een mentoruur. Je eerste mentorles gaat natuurlijk over hoe het de
afgelopen tijd met je is gegaan. Jullie zullen het ook hebben over hoe het les volgen op
afstand voor je is gegaan. Wat werkte goed, wat werkte minder goed? Wat heb je geleerd de
afgelopen tijd? De mentor kan ook met je bekijken hoe het werken en plannen de afgelopen
tijd is gegaan. Wat gaat er goed? Wat wil je misschien anders aanpakken de komende
weken?
Speciaal voor de onderbouw
Daarnaast krijg je twee lessen. In de lessen helpt de docent je met de stof die je moet
beheersen voor zijn of haar vak. De docent kan jullie extra uitleg geven en helpen met de
praktische opdracht die je moet maken en over de formatieve toets voor zijn/haar vak. Je
krijgt natuurlijk ook oefeningen om aan te werken. Zoals in iedere les werk je dus aan het
onderwijsprogramma zoals dat in de agenda en de werkwijzers staat. Als je vragen aan een
docent hebt die je echt besproken wilt hebben in de les, is het handig als je die van tevoren
even mailt. Kom, net als in de reguliere lessen van voor COVID-19, goed voorbereid naar
school: zorg dat je je boeken, schrift en andere spullen die je voor een vak nodig hebt bij je
hebt.
Het kan gebeuren dat je soms les krijgt van een docent die je normaal niet hebt voor dat
vak. Dit heeft te maken met hoe het speciale rooster in elkaar zit. Je krijgt ook van deze
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docent gewoon les in het vak dat er in het rooster staat. Als je bijvoorbeeld normaal meneer
Lubberman hebt voor geschiedenis, maar je hebt nu meneer Stolk, dan heb je nog steeds
gewoon geschiedenisles.
Speciaal voor de bovenbouw
Als je in de bovenbouw zit, zal je soms een les krijgen van een docent waarvan je het vak
niet volgt (helaas kan dit roostertechnisch niet anders). Als dit voor jou zo is, werk je als je in
4H of 5V zit tijdens dit uur aan je profielwerkstuk. Je begint met het opstellen van hoofd- en
deelvragen en gaat aan de slag met je literatuuronderzoek. De leerlingen hebben afgelopen
week al uitgebreide informatie over het profielwerkstuk ontvangen, zie hiervoor de Google
Classroom.
Als je in 4V zit werk je -als je in een vakles zit van een vak dat je niet volgt- aan Qompas.
Kom, net als in de reguliere lessen van voor COVID-19, goed voorbereid naar school: zorg
dat je je boeken, schrift en andere spullen die je voor een vak nodig hebt bij je hebt.
Zowel voor het profielwerkstuk als voor Qompas zorgen we dat er duidelijke informatie voor
je is met wat je moet doen. De aanwezige docent kan je ook op weg helpen.

De 1,5 meter school; nieuw voor ons allemaal, maar we kunnen het!
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