Beste ouder(s)/verzorger(s),
Tijdens de persconferentie van 12 januari is duidelijk geworden dat de huidige lockdown met 3
weken wordt verlengd tot 9 februari. Alle richtlijnen waar we ons aan hebben te houden, blijven
overeind. Daar is de 1,5m richtlijn tussen leerlingen bijgekomen. Met deze nieuwe maatregel hebben
we onze eerdere organisatie tegen het licht moeten houden. Hier zijn een aantal nieuwe besluiten uit
voort gekomen. Daarmee komt alle eerder verstuurde informatie over deze lockdown periode te
vervallen. We willen u dus vragen onderstaande informatie goed te lezen.
In deze mail sta ik stil bij:
- De anderhalve meter richtlijn
- Praktische vakken
- De invulling van de lesweken per leerjaar
De anderhalve meter richtlijn
Sinds het begin van dit schooljaar hoefden leerlingen onderling geen anderhalve meter afstand van
elkaar te houden. Alleen tussen docenten en leerlingen. Vanaf heden moeten leerlingen onderling
ook 1,5m afstand houden. De afmetingen van onze standaard (theorie)lokalen laat complete klassen
niet toe. Hierdoor gaan we gebruik maken van de grotere lokalen en deze ook meteen inzetten als
‘stamlokaal’ voor een klas. Een klas blijft dus zoveel mogelijk in dat lokaal en de docent gaat naar het
gewenste lokaal. Daarmee beperken we het aantal leerling-bewegingen in het schoolgebouw. Het
hanteren van de 1,5m richtlijn wordt namelijk lastiger wanneer grote groepen leerlingen gaan
bewegen binnen en buiten het lokaal. De lokalen zijn naar de 1,5m richtlijn ingericht.
Praktische vakken
De overheid heeft aangegeven dat praktische vakken gewoon op school gegeven moeten worden.
Daarbij is beschreven welke vakken onder deze ‘praktische vakken’ vallen. Wij volgen uiteraard deze
richtlijnen.
De invulling van de lesweken per leerjaar
Wat betekent dit alles nu voor de komende weken:
Leerjaar 1 en leerjaar 2
Eerste- en tweedejaars leerlingen volgen alle vakken vanuit thuis volgens het rooster. Hieronder
vallen ook (in tegenstelling tot voorgaande weken) Werkveldoriëntatie (WVO), Kunstvakken (KV) en
Lichamelijke Opvoeding (LO).
Leerjaar 3
Derdejaars leerlingen volgen alle lessen vanaf maandag 18 januari online, met uitzondering van de
keuzevakken, Dienstverlening en Producten Techniek (DPt) en Dienstverlening en Producten Zorg
(DPz). Deze praktische vakken volgen de leerlingen op school. Uiteraard wordt er weer pendeltijd
ingeroosterd. De pendeltijd gaat soms ten koste van een lesuur van een ander vak. LO wordt online
gegeven. KV voor klassen 3B1, 3K1 en 3KG1 wordt deels op school gegeven, maar pas vanaf het
moment dat de betreffende docent dat aangeeft. Tot die tijd wordt KV digitaal aangeboden.
Wanneer dit aan de orde is, houden leerlingen in principe buiten pauze. Wanneer het weer dit niet
toelaat, zorgen we ter plekke voor een gepaste oplossing in het schoolgebouw. De aula is in principe
niet toegankelijk in de pauze. Het is daarbij dus belangrijk dat uw zoon/dochter zich warm kleedt
tijdens de pauze.
Leerlingen wachten vóór het eerste uur ook buiten. Alleen bij slecht weer mogen ze doorlopen naar
het lokaal waar ze het eerste uur les hebben.

Bij sommige keuzevakken is de groepsgrootte te groot en deze groepen worden daarom gesplitst. De
betreffende keuzevakdocent maakt hier met de groep afspraken over. De ene helft volgt het
keuzevak de ene week, de andere helft de andere week.
Dat betekent dat het kan zijn dat uw kind 3 lesuren eerder op maandag naar huis kan en later op de
dag het rooster weer verder online volgen.
Leerjaar 4
Vierdejaars leerlingen volgen vanaf maandag 18 januari alle lessen op school. Iedere klas krijgt het
eerder genoemde ‘stamlokaal’ toegewezen. Daar zitten ze het grootste gedeelte van de lesdag.
De leerlingen gaan alleen naar een ander lokaal tijdens klasdoorbrekende lessen (zoals bijvoorbeeld
de keuzevakken), DPt en DPz. Ook LO start in het stamlokaal. De LO-lessen vinden niet plaats in de
gymzalen omdat we daar de 1,5m niet kunnen realiseren.
Leerlingen houden in principe buiten pauze. Wanneer het weer dit niet toelaat, zorgen we ter plekke
voor een gepaste oplossing in het schoolgebouw. De aula is in principe niet toegankelijk in de pauze.
Het is daarbij dus belangrijk dat uw zoon/dochter zich warm kleedt tijdens de pauze.
Leerlingen wachten vóór het eerste uur ook buiten. Alleen bij slecht weer mogen ze doorlopen naar
het lokaal waar ze het eerste uur les hebben.
De mentor maakt een plattegrond van waar elke leerling in de klas moet zitten.
Bij sommige keuzevakken is de groepsgrootte te groot en deze groepen worden daarom gesplitst. De
betreffende keuzevakdocent maakt hier met de groep afspraken over. De ene helft volgt het
keuzevak de ene week, de andere helft de andere week.
Dat betekent dat uw kind 3 tussenuren kan hebben op donderdag. Uw zoon/dochter moeten dan
naar huis en weer terugkomen op school wanneer ze nog les hebben na de keuzevakken. Wanneer
dit volgens u niet wenselijk is (bijvoorbeeld door te lange reistijd), dan kunt u dit kenbaar maken via
info@campus013.nl . We zoeken dan gezamenlijk een passende oplossing.
De nieuwe roosters van volgende week komen zo snel mogelijk online. Uiteraard brengen we u
hiervan op de hoogte. De docenten plannen de digitale lessen weer netjes in Teams.
We gaan er vanuit u voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, voel uzelf dan
vrij om op deze mail te reageren.
Met vriendelijke groet,
Han Snijders
directeur

