
FAQ- heropening school per 2 juni voor klas 2 en 3  
 
Waarom is niet mijn hele klas aanwezig in een fysieke les? 
Vanwege de beperkende maatregelen die het RIVM de scholen heeft opgelegd moeten we zorgen 
voor een onderlinge afstand van 1,5 meter tussen personen. Daarom volgt 1/3 van een klas op school 
lessen in de ochtend (1-4). De andere leerlingen volgen deze les online.  
 
In mijn rooster staan in de ochtend én in de middag lessen. Heb ik dan een tussenuur? 
Nee. De groep leerlingen die in de ochtend aanwezig is op school gaat direct na het 4e uur naar huis 
toe. De groep leerlingen (2/3 van de klas) die thuis online de lessen hebben gevolgd, komt dan naar 
school toe voor de middaglessen (Lo, Spo, KC of NLT). Het kan ook zijn dat er in de middag online 
lessen gepland staan voor de hele klas. 
  
 
Zijn al mijn docenten weer aanwezig op school? 
Nee. Sommige docenten blijven hun lessen om gezondheidsredenen online geven. Deze lessen vind 
je dus in de middag gepland in je rooster. Het gaat om de lessen van mijnheer Bouwmeester, 
mijnheer Allaart, mevrouw Otten en mevrouw Bos. 
 
Waarom duren de lessen 40 minuten? 
Omdat we een compact rooster willen aanbieden waarin voor de docent zoveel mogelijk tijd over 
blijft om een goede les te kunnen geven. Omdat er zoveel leerlingen in de klas aanwezig zijn als 
online, kost het waarschijnlijk iets meer tijd om de absentie te verwerken en om in- en uit te loggen.  
 
Mag ik in de pauze met mijn vrienden uit andere groepen in de hal chillen? 
Nee, helaas. De pauzes breng je door in het lokaal waar jouw klas lessen krijgt. Natuurlijk mag je hier 
je eigen eten en drinken nuttigen. Zorg er wel voor dat het netjes blijft! 
 
Kan ik mijn kluisje gebruiken? 
Nee. Als je jouw kluis nog niet hebt geleegd, vragen we je dit zo snel mogelijk te doen. De sleutel kun 
je inleveren bij BLZ. Stop deze in een enveloppe en lever deze voorzien van je naam in! Je vindt de 
enveloppen op de kluisjes. Neem dus geen waardevolle spullen mee naar school.  
 
Is de mediatheek open? 
Nee. De mediatheek is tot nader bericht gesloten. 
 
Moet ik nog speciale zaken meenemen? 
Ja. Voor het vak muziek neem je oordopjes mee met een mini jack aansluiting.  
 
Wat moet ik doen als ik ziek of verkouden ben? 
Hierin volgt de school de richtlijnen van het RIVM. Houd je hier dus goed aan en blijf thuis bij 
klachten! Er moet vanuit ouders/verzorgers gebeld worden met BLZ om jou ziek te melden. 
 
Zijn er op school extra voorzorgsmaatregelen genomen? 
Natuurlijk! Bij elk lokaal vind je desinfectiemiddel voor handen en doekjes waarmee tafels dienen 
worden afgenomen. Ook hanteren we een looprichting en zijn er meerdere in- en uitgangen in 
gebruik. 
 
Moet in camera aanzetten tijdens de online lessen? 
Ja. In de les zit je namelijk ook niet met een zak over je hoofd in de klas. Het is verboden om 
opnamen te maken van lessen of van klasgenoten conform ons mediaprotocol.  
 



 
 
Ik woon ver weg en heb na mijn ochtendlessen nog een afspraak staan op school. Wat moet ik 
doen? 
Je kunt in uitzonderlijke gevallen plaatsnemen in het Studiehuis wanneer een dergelijke situatie voor 
jou van toepassing is.  
 
Kan ik gebruik maken van de toiletten? 
Dat kan, maar niet tijdens de pauzes. Je kan alleen gebruik maken van het toilet tijdens de lessen in 
overleg met de docent. 
 
Wat gebeurt er als leerlingen zich niet aan de beperkende maatregelen houden? 
Allereerst zullen we deze leerling natuurlijk aanspreken op zijn/haar gedrag en we hopen dat 
klasgenoten elkaar hier ook op willen wijzen. Bij herhaaldelijke overtreding zal de leerling geen 
toegang meer krijgen tot het schoolgebouw en zullen we met ouders/verzorgers hierover moeten 
inlichten. De leerling heeft dan alleen nog toegang tot de online lessen.  
 
Mijn docent heeft een afspraak in mijn Magister agenda gezet na mijn lessen. Mag dat wel? 
Jazeker. Docenten kunnen groepjes leerlingen uitnodigen om naar school te komen voor extra uitleg 
of voor het repareren van zaken. Houd hier dus rekening mee! 
 
 
 
 
 


