
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denekamp, 1 maart 2021 

 

Betreft: belangrijk: onderwijs vanaf 3 maart 2021 

 

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),  

 

Tijdens de persconferentie op dinsdag 23 februari jl. heeft het kabinet, tot onze tevredenheid, het 

besluit genomen dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs weer naar school mogen, mits zij 

1,5 meter afstand tot elkaar (en uiteraard tot medewerkers) houden. Het uitgangspunt vanuit het 

kabinet is dat iedere leerling minimaal één dag per week fysiek onderwijs krijgt. In het belang van 

de leerling hebben wij besloten om meer dan één dag per week fysiek onderwijs te geven. In deze 

brief vertellen we graag hoe we het vanaf woensdag 3 maart hebben georganiseerd. 

 

Meer dan één dag per week fysiek onderwijs 

Inrichting onderwijs op locatie en thuis 

• Alle klassen zijn opgedeeld in een A-groep en een B-groep. U ontvangt een overzicht waarin u 

kunt zien in welke groep uw kind zit. De groepen zijn afwisselend op school: de ene week 

maandag, woensdag en vrijdag, de andere week dinsdag en donderdag. U ontvangt een 

overzicht van de periode tot en met de meivakantie wanneer de groepen op school zijn. 

• Omdat een aantal lokalen ruimte biedt aan maximaal 12 leerlingen om de 1,5 meter te kunnen 

handhaven, mogen we vanuit de richtlijnen van het RIVM in deze situatie werken met een 

beperkt aantal vaste duo’s wanneer een groep uit 15 leerlingen bestaat. Elk duo bestaat uit 

twee leerlingen die de 1,5 meter niet hoeven handhaven ten opzichte van elkaar, maar wel ten 

opzichte van de andere leerlingen. Wij zullen in een aantal klassen genoodzaakt zijn hiervoor te 

kiezen. Mocht dit het geval zijn dan zal met u overlegd worden of uw kind een duo mag 

vormen op school. 

• De groep op school volgt de lessen volgens rooster in de lokalen.  

• De groep thuis wordt online verwacht bij de lessen volgens rooster dat in Teams door de 

docenten zal worden gedeeld. Mocht een docent een andere invulling aan de les geven dan zal 

dit via SomToday worden gecommuniceerd.   

• De groep leerlingen die de afgelopen periode één of meerdere dagen gebruik maakte van de 

opvang op school gaan vanaf 3 maart gewoon meedraaien in groep A en B. Dat betekent dat 

zij dus ook weer een deel van de week thuis de lessen volgen. Mocht u hier vragen over 

hebben kunt u de coach van uw zoon/dochter benaderen. 

• De lokalen zijn ingericht op 1,5 meter afstand tussen de leerlingen en de docent, waarbij er 

zoals gezegd in enkele klassen duo’s gemaakt worden, zodat ook een iets grotere groep in het 

lokaal past. 

• Er zijn looproutes in de school zodat er eenrichtingverkeer is. Deze routes staan met pijlen in 

school aangegeven. 

• De leerlingen zullen hun pauzes buiten doorbrengen. Bij slecht weer kunnen zij de pauze in het 

lokaal blijven. 

• Om een opeenhoping van leerlingen te voorkomen, kunnen de kluisjes niet worden gebruikt. 

Leerlingen kunnen hun jas meenemen naar het lokaal. 



 

 

 

Lesrooster 

• We handhaven het rooster van 30 minuten en de daarbij horende pauzetijden zodat de groep 

die thuis zit de aandacht bij de online lessen kan houden. 

• De schoolgaande groep leerlingen is standaard vanaf 8.30 uur op school en zij gaan bij 

aankomst direct naar het lokaal, waar ze het 2e uur les hebben. Ze volgen het eerste lesuur 

een vakflex of gaan voor zichzelf aan de slag zoals bij een studieflex.  

• De vakflexlessen gaan door. De leerlingen die op school zijn volgen deze les in het lokaal waar 

ze het 2e uur les hebben. De leerlingen thuis volgen de les online. 

• Alle andere flexuren vervallen voorlopig om vermenging van groepen te voorkomen, behalve 

de talentflexuren voor Latijn en Wetenschapsoriëntatie. Deze lessen worden volgens rooster 

gegeven. 

• Na de lestijden is het mogelijk voor leerlingen om online vragen te stellen bij vakdocenten en 

zijn er coachgesprekken. 

• De LO-lessen zullen buiten gegeven worden, omdat binnen sporten nog niet is toegestaan. 

Zorg hierbij voor gemakkelijk zittende kleding (en voldoende warm), bij voorkeur sportkleding. 

Bij slecht weer zoeken we een alternatieve oplossing voor de LO-lessen. 

Proefwerkweek 

Zoals in eerdere berichten is aangegeven zal er voor alle leerlingen een aantal toetsdagen zijn. Dit 

zal zijn op 11, 12, 15 en 16 maart. Het rooster voor deze dagen vindt u in de bijlage. De toetsstof 

zal uiterlijk woensdag 3 maart in SomToday staan. Wij zullen op school met de leerlingen 

bespreken wat ze kunnen verwachten in de proefwerkweek: hoe de dag eruit ziet en op welke 

wijze de toetsen het best voorbereid kunnen worden.  

 

We moeten het samen doen: houd afstand 

We moeten het écht samen doen zodat het mogelijk blijft op school les te geven. We doen daarom 

een dringend beroep op u om thuis blijvend aandacht te schenken aan het naleven van de 

maatregelen van het RIVM.  

 

Thuis blijven bij gezondheidsklachten 

Wie last heeft van gezondheidsklachten die passen bij het coronavirus, vragen wij dringend thuis te 

blijven en een afspraak te maken voor een coronatest bij de GGD. Blijf thuis bij 

verkoudheidsklachten, bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van 

reuk en/of smaak. Lees meer over de symptomen op de ziekte COVID-19. 

 

Meer informatie en vragen  

Voor algemene vragen en antwoorden over het coronavirus verwijzen wij u door naar de website 

van het RIVM. Heeft u vragen over de test en quarantaine, kijk dan op de website van de GGD. 

Wilt u meer weten over de maatregelen en/of afspraken op onze school, dan kunt u terecht op 

onze website.   

 

Fijn dat we onze leerlingen weer fysiek in de school hebben. Fijn om elkaar weer te ontmoeten! 

 

Met vriendelijke groet, 

De schoolleiding 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
http://www.ggd.nl/
https://www.twentscarmelcollege.nl/nieuws_agenda/corona/
https://www.twentscarmelcollege.nl/nieuws_agenda/corona/

