
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldenzaal, 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 

Het uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk leerlingen op school ontvangen in fysieke lessen. Alle 

andere activiteiten vinden online plaats, denk daarbij aan vergaderingen, ouderavonden en 

oudergesprekken.  

 

Alternerende onderwijsvorm 

Vanaf woensdag 3 maart gaan we voor alle klassen, behalve de eindexamenklassen, werken op 

basis van een ‘alternerende’ onderwijsvorm. De klassen en clusters worden allemaal in een A- een 

B-groep ingedeeld en zijn volgens rooster of thuis aan het werk of op school aanwezig voor het 

volgen van fysieke lessen. De ene week is een leerling drie dagen per week op school en de andere 

week twee dagen. De aanwezigheid op school verschilt dus per dag en week. De indeling van de 

klassen en groepen en de weekplanning zullen zichtbaar zijn in Zermelo.  

 

Examenleerlingen blijven volgens rooster alle dagen naar school komen en volgen hun lessen in 

grotere ruimtes. Verder is het nog van belang om te melden dat we blijven werken met een 40 

minutenrooster en dat we het middagprogramma voortzetten.  

 

Inrichting van de lessen 

De leerlingen volgen fysiek les op school volgens rooster. De leerlingen die thuis zijn, werken 

zelfstandig aan de opdrachten zoals in de studiewijzer is aangegeven of volgen de lessen online als 

de docent dit aangeeft. De studiewijzer voor de volgende week staat voor vrijdag om 15:00 uur 

klaar in SomToday.  

 

Toetsing 

We merken dat ouders en leerlingen behoefte hebben aan toetsen, om eventuele opgelopen 

achterstanden weg te werken. Er is echter ook veel onrust onder leerlingen over de hoeveelheid 

aan toetsen die op hen af gaat komen en de omvang van de lesstof die ze voor een toets 

moeten kennen. Dit maakt dat we als school hebben besloten om op locatie Lyceumstraat en De 

Thij onderstaand toetsbeleid te hanteren tot en met 31 maart 2021.   

  



 

 

Leerjaar 1 en 2  

Tot en met vrijdag 12 maart worden er geen summatieve toetsen (toetsen die meetellen voor een 

cijfer) afgenomen. De toetsen die na deze datum worden afgenomen, zijn gericht op de lesstof 

die na de kerstvakantie is aangeboden.   

 

Leerjaar 3  

Voor het afnemen van summatieve toetsen, richten we ons op toetsweek 3 (24 maart t/m 31 

maart) als eerste afnamemoment. De toetsen die aangeboden worden, zijn gericht op de lesstof 

die volgens planning tussen toetsweek 2 en 3 aangeboden is.  

  

Leerjaar 4 en hoger  

Alle schoolexamens worden conform het PTA (Programma van toetsing en afsluiting) afgenomen. 

Voor rapporttoetsen hanteren we hetzelfde beleid als leerjaar 3.   

  

Pauzes en gebouw 

De pauzes zullen voor de onder- en bovenbouw gescheiden plaatsvinden volgens onderstaand 

schema: 

 

Lestijden klas 1 en 2  Lestijden klas 3 t/m 6 

1e lesuur 08:30 - 09:10  1e lesuur 08:30 - 09:10 

2e lesuur 09:10 - 09:50  2e lesuur 09:10 - 09:50 

pauze 09:50 - 10:10  3e lesuur 09:50 - 10:30 

3e lesuur 10:10 - 10:50  pauze 10:30 - 10:50 

4e lesuur 10:50 - 11:30  4e lesuur 10:50 - 11:30 

pauze 11:30 - 12:00  5e lesuur 11:30 - 12.10 

5e lesuur 12:00 - 12:40  pauze 12:10 - 12:40 

6e lesuur 12:40 - 13:20  6e lesuur 12:40 - 13:20 

7e lesuur 13:20 - 14:00  7e lesuur 13:20 - 14:00 

8e lesuur * 14:00 - 14:40  8e lesuur 14:00 - 14:40 

* Dit lesuur is niet van toepassing, aangezien geen enkele onderbouwklas een 8e lesuur 

ingeroosterd heeft staan.  

We doen dit om voor zoveel mogelijk spreiding van leerlingen over het gebouw te zorgen. We 

verwachten daarbij van leerlingen dat ze naar buiten gaan en dat ze onderling en tot medewerkers 

minimaal 1,5 meter afstand houden. Dat geldt zowel voor binnen als buiten.  

 

Om het verblijf in de school zo veilig mogelijk te maken, werken we met looproutes in de school en 

met verschillende ingangen. Het eerste lokaal waar de leerling les heeft, is bepalend voor waar je 

naar binnen gaat. Heb je les in de A-vleugel dan gebruik je de oude hoofdingang (met de beelden) 

aan de voorkant van de school. Voor de overige vleugels gebruik je de normale leerlingeningang bij 

het schoolplein.  

Alle leerlingen maken gebruik van de normale fietsenstalling, behalve de leerlingen van leerjaar 3. 

Zij stallen de fietsen bij de oude hoofdingang.  

 

Let op! Om het verkeer in school te beperken zal er geen catering beschikbaar zijn gedurende de 

tijd dat we dit onderwijs hanteren. Leerlingen dienen dus zelf eten en drinken mee te nemen! 

 

 

 



 

 

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.   

 

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/

