
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Onderbouw 

• De onderbouw start woensdag tot en met vrijdag met verschillende activiteiten in en buiten 

school om de groepsband weer te herstellen/versterken.  

• Vanaf maandag 8 maart gaan alle onderbouwleerlingen weer volledig naar school. 

Bovenbouw 

• De leerlingen uit de BBL starten vanaf woensdag met het A B-rooster.  

• De leerlingen uit de KBL starten vanaf woensdag ook met het A B-rooster. Zij hebben 

vrijdag 5 en maandag 8 maart toetsdagen. 

• De leerlingen uit de GTL starten vanaf woensdag 3 maart met hun toetsperiode. Dit loopt 

tot en met maandag 8 maart. Vanaf dinsdag 9 maart komen alle leerlingen van de 

bovenbouw weer naar school volgens het A B-rooster.  

Aanwezigheidsplicht fysiek en online 

We benadrukken dat leerlingen aanwezig moeten zijn in de lessen. Een leerling die thuis onderwijs 

volgt is verplicht om de lessen online te volgen. Een ziekmelding gaat volgens het reguliere 

ziekmeldprotocol.  

 

Pauzes 

Om tijdens pauzes zoveel mogelijk afstand te kunnen houden wordt het pauzegebied verruimd. 

Voor de bovenbouw wordt in ieder geval het grasveld voor de kantine weer beschikbaar gesteld.     

 

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 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken


 

 

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 
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