
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Losser, 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. 

 

Hybride les en roosters 

Om genoeg afstand in onze lokalen te kunnen bewaren, worden de klassen (leerjaar 1 tot en met 

3) onderverdeeld in een A- en B-groep. Wanneer de A-leerlingen op school les hebben, volgen de 

B-leerlingen thuis de uitleg van deze les online en andersom. De docent verzorgt een plenaire 

uitleg voor iedereen tegelijk, vervolgens kan de docent vragen aan leerlingen thuis om uit te 

loggen, dan gaan deze leerlingen zelfstandig aan het werk. De docent begeleidt de leerlingen in het 

lokaal. 

Op woensdag 3 maart starten de leerlingen uit de A-groep op school, dit wordt per dag afgewisseld 

met de B-groep. De mentor zal zo snel mogelijk laten weten wie er in groep A zit en wie in groep 

B. 

• Leerlingen kunnen hun rooster zien op de website. Daar staat ook vermeld welke groep 

welke dag op school wordt verwacht.  

• SomToday blijft leidend voor het werk van de leerling. 

• De lestijden blijven ongewijzigd.  

 

Examenleerlingen 

Voor examenleerlingen verandert er niets aan het rooster of de schoolgang – zij vallen onder 

hetzelfde systeem als voor de voorjaarsvakantie en gaan zodoende doorlopend naar school. Waar 

nodig om afstand te houden, blijven zij les krijgen in meerdere lokalen tegelijk. 

 

Praktijkgerichte vakken – LO, techniek, beeldende vorming, CKV, muziek 

De praktijkvakken zullen ook weer worden ingeroosterd. Uiteraard richten we het programma van 

deze vakken veilig in. Omdat het bij deze vakken niet altijd mogelijk is dat leerlingen op dezelfde 

plek blijven zitten, kan een docent leerlingen verplichten om tijdens deze vakken ook in het lokaal 

een mondkapje te dragen. De praktijkvakken zullen op school gegeven worden, leerlingen die thuis 

onderwijs volgen hoeven tijdens deze lessen niet in te loggen. 

 

Leerlingen die nu in het OLC werken 

Leerlingen die tijdens de afgelopen periode op school kwamen om begeleid te worden bij het 

zelfstandig werken zijn nog steeds welkom in het OLC op hun online dagen. Wanneer zij volgens 

het rooster op school les hebben, volgen ze uiteraard de lessen in de klas. 

 



 

 

 

 

Pauzes 

Om de totaalhoeveelheid bewegingen in het gebouw en het aantal contactmomenten tussen 

klassen zoveel mogelijk te beperken, kunnen leerlingen in pauzes de aula en andere plenaire 

ruimtes niet gebruiken. Leerlingen zullen pauze houden in het lokaal waarin zij les hadden voordat 

de pauze begon. We begrijpen dat het wat tegennatuurlijk zal voelen hen te vragen in het lokaal te 

blijven, maar op dit moment zijn er geen andere mogelijkheden. 

 

Toetsen en cijfers 

Nu leerlingen weer naar school mogen krijgen mentoren en vakdocenten een beter beeld van hoe 

een leerling ervoor staat. Wij begrijpen echter goed dat de nieuwe situatie er niet toe moet leiden, 

dat leerlingen nu overladen worden met toetsen. Na de opstartfase kan het voorkomen dat er weer 

toetsen voor een cijfer afgenomen worden. We verdelen dit zodanig dat leerlingen niet een te hoge 

toetsdruk gaan ervaren. 

 

In en om het gebouw 

We willen graag benadrukken dat we in deze periode extra trots zijn op ons mooie, nieuwe 

schoolgebouw. De ventilatie is modern en voldoet aan alle standaarden en de lokalen zijn groot 

genoeg om de verplichte afstand te kunnen borgen wanneer er halve klassen aanwezig zijn. Om 

samen in een zo veilig mogelijke situatie te werken, vragen we leerlingen om onderling afstand te 

houden, de looproutes netjes te volgen en alle hygiënemaatregelen goed in acht te nemen. We 

doen een beroep op u om in gesprek met blijven met uw zoon/dochter over het opvolgen van de 

maatregelen. Samen zijn we verantwoordelijk voor een veilige situatie. In het belang van onze 

leerlingen willen we de school zo lang mogelijk verantwoord open kunnen houden. 

 

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, 

Luciën de Bruin, Adjunct-directeur Twents Carmel College, locatie Losser 

Ellen Vos, Directeur Twents Carmel College, locatie Losser 

 

 

 

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/

