
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 26 februari 2021 

 
 

Geachte ouders,  
 
Vanaf maandag gaan we weer naar school! Het is een enorme stap voorwaarts dat we de leerlingen 

(en elkaar) weer met een grote regelmaat gaan ontmoeten. Leren is een sociaal gebeuren; je moet 

elkaar kunnen ontmoeten, zien, spreken.  Dat wisten we altijd al, maar na deze twee lockdowns weten 

we dat héél zeker. We zien er dus enorm naar uit om de leerlingen weer op school te ontvangen. En zij 

zullen er ook naar uitkijken … 

Hieronder kunt u een puntsgewijze opsomming van onze maatregelen vinden. 

 
(1) De leerlingen die nu weer naar school mogen, horen van hun mentor in welke groep ze 

zitten, A of B. Elke groep gaat 1 dag naar school en ontvangt 1 dag thuis 

afstandsonderwijs. Eén dag op, éen dag af. 

(2) Er zijn leerlingen die elke dag naar school gaan. Dat zijn de leerlingen uit de 

examenklassen, de leerlingen uit de profielvakken van het Vmbo, de leerlingen uit 

klassen die zo klein zijn dat ze precies in één lokaal passen, en leerlingen uit niet-

examenklassen die nu ook al naar school mochten komen, bijvoorbeeld i.v.m. het 

beroep van hun ouders. Zij vormen groep C en gaan elke dag naar school.  

(3) Het volgende overzicht van de schoolgang ontstaat: 

WIE GAAN ER NAAR SCHOOL? 

WEEK 1 Week 2 

ma di woe do vrij ma di woe do vrij 

A B A B A B A B A B 

C C C C C C C C C C 

WIE VOLGT ER THUIS AFSTANDSONDERWIJS? 

• Iedereen van groep A of B die niet aan de beurt is om op school les te krijgen. 

• Iedereen van A, B of C met milde klachten of een positieve testuitslag in het 
gezin. 

 

(4) In twee weken is elke leerling uit groep A of groep B dus 5 keer naar school geweest. De 

andere dagen volgde die leerling de les op afstand.  

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen 
 



  
 
 
 
 

 

(5) De lessen blijven 40 minuten duren. Dat is minder belastend voor de leerlingen die 

online les hebben. De leswisseling zal overigens ook wel wat tijd kosten.  

(6) De lessen Sport & Beweging worden hervat; ze vinden altijd buiten plaats.   

(7) De eindexamenleerlingen van Havo/Vwo gaan les krijgen in het Sportgebouw. 

(8) De meeste leerlingen zijn sinds 16 december niet meer op school geweest. Ze hebben 

elkaar heel erg gemist en hun docenten misschien ook wel een beetje. Dat is allemaal 

ongewoon, raar, vervelend. Daarom laten we iedereen rustig wennen en kijken we 

goed of alle leerlingen wel lekker in hun vel zitten. De eerste tijd zullen we nog meer 

dan anders letten op hun welbevinden.  

(9) Daarom spreken we ook af dat we de eerste twee weken, dus tot en met 14 maart 

2021, geen toetsen afnemen in de klassen die nu weer naar school mogen.  

(10) De leerlingen pauzeren buiten. Als het stortregent, mogen ze naar binnen. De 

conciërges besluiten dat. 

(11) Dinsdag 9 maart zijn er geen lessen in verband met de studiedag! 

(12) Om besmetting van mobieltjes in het mobieltjeshotel te voorkomen en ongewenste 

beïnvloeding van de corona-app in de kluisjes, mogen leerlingen hun mobieltje in de 

eigen broekzak of tas bewaren. 

(13) De corona-regels die we al hadden toen we allemaal nog naar school mochten, blijven 

gelden. In het kort: 

(1) leerlingen gebruiken alleen de trappenhuizen gebruiken die voor hen bestemd 

zijn,  

(2) er is handen-gel in elk lokaal,  

(3) mondkapjes op bij lopen en af bij zitten,  

(4) anderhalve meter afstand houden, 

(5) docent komt 5 minuten later en vertrekt 5 minuten eerder. 

(14) Hoe het bij Were Di Drie gaat lopen, hoort u van de betreffende teamleiders.  

(15) De regels van de anderhalvemeter-samenleving gelden natuurlijk ook op school. We 

hopen dat u met uw zoon of dochter wilt bespreken dat het heel belangrijk is, die 

anderhalve meter in acht te nemen. Premier Rutte heeft afgelopen dinsdag immers 

duidelijk gemaakt dat de versoepelingen per 1 maart niet helemaal ongevaarlijk zijn en 

hij heeft alle Nederlanders opgeroepen de regels te respecteren, zelfs nog meer dan 

voorheen. Laten we met elkaar zorgzaam zijn op de herwonnen vrijheid!  

 

Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens de schoolleiding,  
S.M. (Sietse) Hoogeboom  
s.hoogeboom@sgweredi.nl  
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