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Informatiebulletin leerlingen / 
ouders nr. 6 
onderwijs op anderhalve meter - 2 maart 2021 
 
 
 
Leidschendam, 2 maart 2021 
 
 
Beste leerlingen en geachte meelezende ouders/verzorgers,  
 
 
We hopen dat jullie een hele fijne vakantie hebben gehad en even hebben kunnen opladen. 
Met frisse energie richting het voorjaar. We zijn blij met het nieuws dat we jullie allemaal 
weer op school mogen ontvangen, ook al is het op anderhalve meter afstand. Voor de 
examenleerlingen betekent dat dat er niets verandert aan de situatie van voor de 
voorjaarsvakantie. Voor de overige leerlingen is dit nieuw.  
 
Hieronder daarom alle informatie hoe we dat gaan organiseren. Voor alle niet-
examenleerlingen gaat dit in vanaf donderdag 4 maart. Voor de examenleerlingen gaat 
het gewoon door zoals jullie al gewend zijn. 
 
Elke klas een A en een B groep; je mag om de dag naar school! 
Om de anderhalve meter in de lokalen te kunnen waarborgen, hebben we de klassen in 
tweeën gedeeld, in een A- en een B-groep. Deze indeling wordt jullie apart toegestuurd. Het 
is om roostertechnische redenen in de bovenbouw niet mogelijk om van groep te wisselen. 
In de onderbouw kan een eventuele wens besproken worden met de mentor.  
 
Hoe ziet dat er dan in praktijk uit? 
Elke groep B komt in de week van 1 maart op maandag, woensdag en vrijdag naar school 
en volgt de lessen fysiek op school. De leerlingen uit groep A volgen diezelfde lessen, maar 
dan vanuit huis. Op dinsdag en donderdag komt groep A naar school om fysiek les te krijgen 
en blijft groep B thuis om de les te volgen. De week erna (dus de week van 8 maart) 
wisselen we de dagen om, dus dan komt groep A op maandag, woensdag en vrijdag naar 
school en krijgt groep B op dinsdag en donderdag de fysieke les. Dit gaat vervolgens zo 
door in de weken die erop volgen. Doordat bovenbouwleerlingen verschillende 
vakkenpakketten hebben, zullen de bovenbouwleerlingen de ene keer in een grotere groep 
zitten dan de andere keer.  
 
Het kan gebeuren dat het noodzakelijk is dat enkele docenten de lessen toch online geven. 
Dat maakt in principe geen verschil. Als dat het geval is terwijl je op school bent om fysiek 
les te volgen, volg je de les online in het daarvoor ingeroosterde lokaal op de laptop die je 
natuurlijk altijd opgeladen (en met een koptelefoon of oortjes) bij je hebt. Je kunt ook terecht 
in de aula of op het Europaplein.  
 
Voor de leerlingen die hun ‘thuisdag’ hebben, duren de lessen 60 minuten. Deze 60 minuten 
geeft de docent zowel les aan de ‘thuisleerlingen’ als de leerlingen die fysiek op school zijn. 
Dit deel van de les is dus voor alle leerlingen hetzelfde. De laatste 20 minuten van de les 
werken de ‘thuisleerlingen’ zelfstandig (de docent bepaalt of de leerlingen in de meet 
moeten blijven of niet). In de laatste 20 minuten heeft je docent tijd voor individuele 
begeleiding van de leerlingen die fysiek op school zijn.  
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Hieronder vinden jullie bovenstaande nogmaals schematisch weergegeven: 
 
Examenleerlingen: 
 

 
 
Niet-examenleerlingen: 
 

 
 
Het is dus voor alle leerlingen verplicht om weer naar school te gaan.  
 
Lichamelijke opvoeding 
De lessen lichamelijke opvoeding gaan door voor de leerlingen die fysiek op school zijn. 
Deze lessen worden zoveel mogelijk buiten georganiseerd.  
 
Brugklas: lessen Onderzoek & Ontwerpen 
Uiterlijk vrijdag ontvangen jullie een aparte brief van de heer Caspers en mevrouw Van der 
Voort over de presentaties en indeling van de groepjes voor woensdagmiddag 10 maart.  
 
Flexuren, huiswerkuren en mentoruren  
We maken een onderscheid in klas 1 en 2 & klas 3 en hoger.  
 
Klas 1 en 2: in klas 1 en 2 wordt de huiswerkklas regulier volgens lesrooster ingeroosterd op 
het 8e uur voor de leerlingen die fysiek op school zijn. Daarnaast wordt per week in elk geval 
één mentoruur ingeroosterd voor de leerlingen die op school zijn. De leerlingen die tijdens 
het ingeroosterde mentoruur thuis zijn, krijgen op een andere manier hun mentormoment 
(bijvoorbeeld telefonisch of via de Meet), de mentor informeert de leerlingen daarover. De 
mentoruren worden zichtbaar in Magister. In klas 1 en 2 zijn er nog geen flexuren. De 
nadruk in deze klassen ligt op de begeleiding op plannen, organiseren en het maken van 
huiswerk.  
 
Klas 3 en hoger: in klas 3 en hoger wordt per week één mentoruur ingeroosterd dat 
zichtbaar wordt in Magister. Daarnaast moeten alle leerlingen één vak-swt (flexuur) kiezen 
vanaf volgende week (maandag 8 maart). Tijdens de flexuren is een maximum van 12 
leerlingen per docent aanwezig. Je gebruikt je Veurs agenda of stempelkaart om het flexuur 
te laten controleren door je mentor, zoals gebruikelijk.  

Afstandsregels op school 
Onderaan deze brief, vinden jullie een bijlage met de regels om de anderhalve meter binnen 
school te organiseren. Lees deze instructie goed door. Zo zorgen we ervoor dat de school 
een veilige plek voor iedereen is. Een mondkapje dragen blijft verplicht als je door de school 
loopt. In de klas als je op je plek zit, mag het mondkapje af. Nieuw is dat het mondkapje 
volgens de landelijke regels ook op het schoolplein en in de fietsenstalling gedragen moet 
worden.  
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Andere ‘gewone’ regels 
Jassen worden in kluisje gedaan op opgehangen in de hal; jassen worden dus niet gedragen 
op de gangen, in de lokalen en als je in school bent.  
 
 
 
Wanneer naar school en wanneer thuisblijven? 
Als bijlage bij deze brief is een nieuwe beslisboom toegevoegd die aangeeft wanneer je 
thuis moet blijven of naar school mag bij een eventuele coronabesmetting (in je omgeving). 
Buiten deze beslisboom geldt dat alle leerlingen voor de fysieke lessen verplicht naar school 
moeten. 
 
Toetsweek SE-3 voor examenklassen 
De toetsweek voor de examenklassen begint op dinsdag 16 maart en eindigt op woensdag 
24 maart. Ook hierbij wordt een aangepast rooster gemaakt, zodat de anderhalve meter 
binnen de lokalen kan worden gewaarborgd.  
 
Centrale examens 
Uitgebreide informatie met betrekking tot de centrale examens, die nu definitief doorgaan, 
volgt zo snel mogelijk in een apart bericht voor de examenleerlingen. 

Meetlink online lessen werkt niet? 
Soms gebeurt het dat de meetlink die je docent in Magister met je heeft gedeeld of die je 
hebt aangeklikt in classroom of de werkwijzer niet werkt. Probeer in dat geval bijvoorbeeld 
via de app bij klasgenoten na te vragen of ook zij niet in de les kunnen komen. Als dat het 
geval is, mail dan onmiddellijk naar je docent en eventueel je mentor, zodat je zo snel 
mogelijk toch met de les mee kunt doen. 
 
ICT-hulp  
Heb je problemen om de lessen te volgen of je huiswerk te maken omdat je laptop niet goed 
werkt? Probeer eerst of je het zelf kunt oplossen. Lukt dat niet, dan mag je je probleem - 
duidelijk omschreven - mailen naar helpdesk@veurslyceum.nl. Er wordt dan zo snel mogelijk 
contact met je opgenomen door een medewerker. Stel wel je mentor ervan op de hoogte dat 
je niet optimaal kunt meedoen met school, dat voorkomt onnodige absentiemeldingen of 
noteringen dat je geen huiswerk hebt gemaakt.  
 
Heb je nog vragen over bovenstaande? Zoek even contact met je mentor of 
teamleider!  
 
We wensen jullie veel succes en zijn nogmaals blij jullie nog steeds te kunnen blijven 
ontvangen! Laat het ons weten als we iets voor je kunnen betekenen.  
 
Met hartelijke groeten, mede namens al jullie docenten en mentoren, 
mevrouw Nelisse, de heer Rothkrantz, de heer Zancada, mevrouw Van Doorn en de heer 
Middelburg. 
 
 
 

 
 
Bijlage 1: terug naar school op 1,5 meter (staat hieronder) 
Bijlage 2: beslisboom, wanneer thuisblijven en wanneer naar school versie februari  (staat in 
de bijlage)   

mailto:helpdesk@veurslyceum.nl
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Bijlage 1:   terug naar school op 1,5 meter 
 
Per 4 maart 2021 gaat de school weer open voor alle leerlingen, in halve 

groepen en op anderhalve meter afstand. Je moet dus niet alleen afstand 

van de docenten houden, maar ook van elkaar! Om daarvoor te kunnen 

zorgen hebben we afspraken gemaakt. Lees dit goed door, zodat je weet 

welke regels er gelden. We zijn blij jullie weer te zien in school! 

  

Uitgangspunten 

● Elke leerling volgt om de dag fysiek les op school 

● Inhoud en omvang van het lesprogramma volgt zoveel mogelijk het normale lesprogramma 

● De mentor heeft wekelijks contact de leerling iedere week 

● De lessen volgen zoveel mogelijk het reguliere lesrooster 

● Flexuren worden aangeboden klas 3 t/m 6 (m.i.v. maandag 8 maart, 1 flexuur per lln. /p.w.) 

● Huiswerkklas voor klas 1 en 2 wordt aangeboden op de dagen dat de leerlingen op school 

zijn (m.i.v. maandag 8 maart) 

 

 

Naar school toe: welke ingang gebruik je om de school in te gaan. 

● Klas 1, 2 en 3 gebruiken bij betreden en verlaten van de school de achteruitgang in het 

trappenhuis bij het OLC 

● Klas 4, 5 en 6 gebruiken bij het betreden en verlaten van de school de hoofdingang 

 

Als je binnen bent 

● Je desinfecteert je handen bij binnenkomst op school en als je het lokaal binnen gaat 

● Je draagt een mondkapje als je beweegt/loopt door de school op alle verdiepingen 

● Houd 1,5 meter afstand bij het binnengaan in de school, op de trappen, in de gangen en aula. 

Ook in de pauzes!  

● Houd 1,5 meter afstand bij het lokaal binnengaan 

● 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 

● In het lokaal ga je zitten bij een tafeltje met een stuk gekleurde tape; de tafels zonder tape 

mag je niet gebruiken. 

 

Welk trappenhuis gebruik je; verdeeld per verdieping 

● Ga je naar of kom je van de 2e etage dan gebruik je de trap naast het OLC 

● Ga je naar of kom je van de 1e etage dan gebruik je de trap middenin de hal 

● Verlaat na de laatste les direct de school 

● Het trappenhuis bij de personeelskamer is nog steeds alleen voor docenten 

 

Pauze 

● Houd 1,5 m tot iedereen, ook tot elkaar 

● Draag het mondkapje, tenzij je eet of drinkt 

● Je pauzeert zoveel mogelijk buiten! Zo kun je beter afstand houden. 
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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 

● In de lokalen zullen maximaal 12 leerlingen zitten en soms meer, 

maar dan is het lokaal groter dan gemiddeld  

● De lokalen zijn voorzien van desinfecterende handgel 

● Na toiletbezoek (natuurlijk) de handen wassen en drogen met papier 

en direct terugkeren naar het lokaal 

● Handen desinfecteren bij binnenkomst in lokaal 

 

Samenvatting  

 

1. Volgens het A- en B-schema heb je om de dag fysiek les op school. 

2. Houd 1,5 meter afstand in alle contact op school! 

3. Desinfecteer je handen bij binnenkomst in school en lokaal. 

4. Draag altijd een mondkapje wanneer je loopt, op het gehele schoolterrein dus ook op het 

schoolplein en in de fietsenstalling. De enige uitzondering is in de klas, wanneer je zit of 

wanneer je eet/drinkt.  

5. Klas 1, 2 en 3 gebruiken bij betreden en verlaten van de school de achteruitgang in het 

trappenhuis bij het OLC. 

6. Klas 4, 5 en 6 gebruiken bij het betreden en verlaten van de school de hoofdingang. 

7. Ga je naar of kom je van de 2e etage dan gebruik je de trap naast het OLC. 

8. Ga je naar of kom je van de 1e etage dan gebruik je de trap middenin de hal. 

 
 


