
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 9 maart 2021  
 
 
Geachte ouders,   
  
Met deze brief willen we u informeren over de uitbreiding van het fysieke onderwijs op Were Di Drie. 
 
Fysiek onderwijs in de Hofnar en Bibliotheek 
De Hofnar en de Bibliotheek hebben in samenspraak met de Gemeente Valkenswaard definitief hun 
medewerking toegezegd voor onderwijs in hun gebouw. Zij stellen meerdere ruimtes ter beschikking 
waarmee we per leerjaar het fysieke onderwijs kunnen opschroeven naar 2 fysieke dagen. Alle 
betrokkenen vinden het belangrijk om daarbij de verschillende ‘verkeersstromen’ in het gebouw goed 
gescheiden te houden. Dat betekent concreet voor onze leerlingen: een aparte fietsenstalling, een 
aparte ingang, aparte looproutes in het gebouw, en eigen toiletten. 
 
Planning voor de lange termijn 
We willen op de lange termijn een vast ritme aanhouden per leerjaar zodat de ‘Hofnardag’ altijd op 
dezelfde dag valt. In een oogopslag ziet dat er als volgt uit: 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Op school Lj 3 
Lj 4 

Lj 1 VMBO 
Lj 4 

Lj 2 
Lj4 

Lj 3 
Lj 4 

Lj 1 HVWO 
Lj 4 

In de Hofnar  Lj 2 
 

Lj 1 VMBO Lj 1 HVWO  

Thuisonderwijs Lj 1 VMBO 
Lj 1 HVWO 
Lj 2 

Lj 1 HVWO 
Lj 3 

Lj 1 HVWO 
Lj 3 

Lj 1 VMBO 
Lj 2 

Lj 1 VMBO 
Lj 2 
Lj 3 

 
Leerjaar 3 werkt beide fysieke dagen op school omdat zij ook de praktijkvakken moeten kunnen volgen. 
Leerjaar 4 werkt alle dagen op school in verband met de nadere eindexamens. 

 
Planning voor de korte termijn 
Woensdag 10 maart wordt gebruikt om het gebouw en de ruimtes onderwijs-klaar te maken. Dat 
betekent dat aanstaande donderdag Lj1 HVWO als eerste groep zal starten in de Hofnar. 
Komende week zijn de landelijke Verkiezingen waardoor we woensdag 17 maart met lj1 VMBO niet 
terecht kunnen in de Hofnar, omdat zij dienen als stemlocatie. Die dag volgen deze leerlingen 
thuisonderwijs.  In de weken daaropvolgend zijn vooralsnog weinig obstructies in de agenda vastgesteld, 
we zullen dat uiteraard voortdurend met elkaar afstemmen en u indien nodig informeren. 
Op 19 maart start voor VMBO WD3 de Vertraagde Week. Voor de fysieke afspraken in die week zullen 
de leerjaren ook gebruik maken van de fysieke dagen zoals aangegeven in bovenstaand schema. 

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen op  
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Praktische informatie 
Om een goede start te maken worden de leerlingen zo goed mogelijk voorbereid op onderwijs in een 
gebouw waar ze nu nog onbekend zijn. Een aantal zaken die we nu vast kunnen delen: 

• De leerlingen stallen hun fiets in de fietsenstalling aan de achterkant van het gebouw. 

• De eerste keer worden de leerlingen daar ook ontvangen door de mentoren om ze 

daarna wegwijs te maken in het gebouw. 

• Onze leerlingen betreden en verlaten het gebouw altijd via de verschillende deuren aan 

de achterzijde van het gebouw. 

• De leerlingen pauzeren onder begeleiding van de mentoren op de Markt. 

 
Tot slot 
We vinden het hartverwarmend hoe de Hofnar, Bibliotheek en Gemeente Valkenswaard mee denken 
om onderwijs voor onze leerlingen zo goed mogelijk in te vullen. We rekenen er op dat alle leerlingen dit 
gebaar van  gastvrijheid op waarde weten te schatten en er met ons en de werknemers van het gebouw 
een fijne leeromgeving van maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Paul Verzellenberg, teamleider bovenbouw WD3, vrz@sgweredi.nl  
Michiel van Dooren, teamleider onderbouw WD3, drn@sgweredi.nl  
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