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Breukelen, 25 mei 2020 

 

Betreft: Opening school vanaf 2 juni (klas 1 en 2) 

 

Geachte ouder(s) / verzorger(s), beste leerling, 

 

Zoals u/jij wellicht hebt gehoord mogen wij weer open vanaf 2 juni, mits we ons aan de voorschriften 

houden gesteld door het RIVM, zoals voldoende afstand en een goede hygiëne. Dit betekent dat wij 

weer beperkt les kunnen gaan geven naast het onderwijs op afstand. In deze brief leggen wij u/jou 

uit hoe dit wordt georganiseerd. 

De klassen worden waar nodig gesplitst zodat er kan worden voldaan aan de 1.5 meter afstand in de 

lokalen. Dit betekent dat niet elke klas in z’n geheel bij elkaar blijft. Om aan de afstandseis te voldoen 

kunnen niet alle klassen tegelijk op school komen.  

Op maandag zal klas 2 VMBO (klassen B23 t/m B26) op school zijn, startende op maandag 8 juni en 

vervolgens elke maandag tot het einde van het schooljaar. 

Op dinsdag zijn klas 1 VMBO+LO (klassen B11 t/m B16) en klas 2 LO (klas B21 en B22) op school, dit 

begint op dinsdag 2 juni en vervolgens elke dinsdag tot het einde van het schooljaar. 

Op woensdag en vrijdag kunnen er afspraken met de leerlingen worden gemaakt om op school te 

komen voor begeleiding, steun of om te werken. 

 

Niet elke les kan worden gegeven door de docent die de klas normaal les geeft. We proberen hier 

wel zo veel mogelijk aan vast te houden. Er volgt een nieuw rooster, dit ontvangen de leerlingen via 

de berichten van Magister. Leerlingen moeten de boeken meenemen van de vakken die op hun 

rooster staan. 

 

De lestijden zijn aangepast. De lessen duren 25 minuten en zijn op instructie en uitleg gericht. Er 

wordt op z’n vroegst om 9.20 uur gestart zodat leerlingen voldoende tijd hebben om op school te 

komen zonder gebruik te maken van het OV.  

Leerlingen zitten de gehele (korte) lesdag in hetzelfde lokaal. Docenten wisselen van het lokaal. 

Pauze wordt ook gehouden in het lokaal. De kantine is gesloten en kluisjes kunnen niet worden 

gebruikt. Als leerlingen op school komen gaan ze rechtstreeks naar het lokaal. 

Er worden geen toetsen afgenomen tijdens deze lessen. Ook vervalt de toetsweek die gepland stond 

aan het einde van het schooljaar. We willen de tijd besteden aan onderwijs geven, niet aan toetsen 
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afnemen. De lessen worden gebruikt voor uitleg en leerlingen kunnen uiteraard hun vragen stellen. 

Docenten zijn wel vrij om een eindopdracht te verlangen van de leerlingen voor hun vak. 

Om voor voldoende hygiëne te zorgen hebben de kinderen een vaste tafel en stoel. Die worden elke 

dag door onze schoonmaakdienst intensief gereinigd. Daarnaast zijn er pompjes met handgel 

aanwezig voor de leerlingen. Er wordt van de leerlingen verwacht dat zij hun eigen tafel reinigen aan 

het begin van de les, daar zijn schoonmaakmiddelen voor aanwezig in het lokaal. 

We begrijpen dat het misschien best een beetje spannend is voor sommige leerlingen om weer op 

school te komen. Toch hopen we iedereen weer te zien. Mocht uw kind niet naar school kunnen 

komen vanwege hun gezondheid, dan graag telefonisch of via mail contact met de betreffende 

afdelingsleider. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

A.M. Vader, afdelingsleider VMBO 1 (a.vader@broeckland.nl) 

B. van Barneveld, afdelingsleider VMBO 2 (b.vanbarneveld@broeckland.nl) 

E. van der Meulen, afdelingsleider LO onderbouw (e.vandermeulen@broeckland.nl) 
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