
 

 

 

 
 

Bijlage opening VO-scholen vanaf 2 juni - Potskampstraat 

 

Wij zijn blij dat we onze leerlingen weer op school mogen ontvangen! We heten hen graag welkom 

vanaf woensdag 3 juni. Op dinsdag 2 juni is er dus nog geen les op school. Hoe we het onderwijs 

op school binnen de basisregels van het RIVM hebben georganiseerd staat hieronder beschreven.  

 

Alle leerlingen 

Leerlingen moeten hun eigen schoolspullen meenemen en hun laptop of tablet. Daarnaast is het 

belangrijk om voldoende ten en drinken mee te nemen. De kantine is gesloten en de automaten 

zijn leeggehaald, dus op school kan niets gekocht worden. 

 

Onderbouw 

Op 3, 4 en 5 juni staan in de onderbouw mentorgesprekken op de agenda. Op 2 van de 3 dagen 

wordt uw kind uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Deze gesprekken zijn met de helft van de 

klas. Tijdens deze gesprekken zal er aandacht zijn voor hoe uw kind de afgelopen periode beleefd 

heeft en hoe we de komende tijd verder zullen gaan.  

 

Vanaf 8 juni gaan we dan weer van start met de lessen volgens het rooster. De helft van de klas 

krijgt les op school en de andere helft volgt die dag de lessen thuis online. De dag erop is dat 

precies andersom. Zo heeft uw kind de ene week 3 lesdagen en de andere week 2. Welke dagen 

dat zijn horen zij van de mentor.  

 

Bovenbouw 

In de komende weken houden we het online rooster aan. Dit rooster vormt de basis. Bovenop het 

online rooster komen per profiel één of twee klassen per dag op school. Voor deze klassen 

vervallen die dag de online lessen. Vanaf 3 juni zijn de blokken waarin de leerlingen op school 

komen als volgt: 

 

8.30 – 10.30 uur 

11.00 – 13.00 uur 

13.30 – 15.30 uur 

 

De klas wordt elke les door de mentor(en) opgevangen. Tijdens de eerste les besteedt de mentor 

alleen aandacht aan de ervaringen van de leerlingen in de afgelopen weken. We gaan in op vragen 

die leven en we praten met elkaar bij. Kortom: er is aandacht voor het welbevinden van de 

leerling. 

 

In de daaropvolgende lessen wordt ook weer aandacht besteed aan deze zaken, maar wordt ook 

les gegeven in het vak dat de mentor geeft. Eventueel is er tijd om met andere vakken aan de slag 

te gaan. De rest van de week volgt de leerlingen online lessen volgens het rooster.   

 

De dag en de tijd waarop de leerlingen wordt verwacht, staat in de loop van deze week per klas in 

het rooster. De mentor geeft aan individuele leerlingen door hoe laat hij of zij verwacht worden op 

school. Leerlingen moeten voor elke les op school hun laptop of tablet meenemen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens de schoolleiding, 

Marcel Snijders 


