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Onderwerp: School open vanaf 2 juni  

Breukelen, 25-05-2020  
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,  
 
Vanaf 2 juni gaan de scholen weer open. Daarbij gelden een aantal voorwaarden,  zoals het houden 
van 1,5 meter afstand en het naleven van alle landelijke maatregelen. Het onderwijs zal daardoor 
vooralsnog niet hetzelfde worden vormgegeven als voor de coranacrisis. 
 
In deze brief vindt u belangrijke informatie over het onderwijs en onder welke voorwaarden we dit 
organiseren. Deze informatie is belangrijk omdat zowel medewerkers als leerlingen er samen voor 
moeten zorgen dat we op een veilige manier het onderwijs kunnen organiseren. We beseffen ons dat 
we veel informatie geven in deze brief, desondanks doen we u het dringende verzoek om dit goed 
door te nemen en met uw kind te bespreken. 
 
Vanuit de afdelingen ontvangt u later deze week eveneens  een brief met daarin informatie over de 
lesdag, de lestijden, hoe de lessen worden georganiseerd en door welke docenten. Voor leerlingen 
van leerjaar drie wordt later ook informatie gegeven over de organisatie van de profielvakken. 
 
Onderwijs 
We hebben besloten om de onderwijsactiviteiten te laten bestaan uit: 

- Één lesdag per leerjaar op school voor de algemene vakken en mentoraat die start om 
09.20u. 

- Lessen op school voor het profielvak (leerjaar 3). 
- Onderwijs op afstand. 
- Maatwerkactiviteiten bijvoorbeeld voor extra training en begeleiding. 

 
De indeling van de lesdagen is: 

- Maandag: leerjaar 2 (vmbo) 
- Dinsdag: leerjaar 1 (vmbo), LO1 en LO2 
- Donderdag: leerjaar 3 

 
De lessen die worden gegeven op de lesdag op school bestaan uit korte lessen (25 minuten) en de 
focus ligt op de algemeen vormende vakken én mentoraat. Bij eerste start op 2 juni worden LO, 
Techniek en Kunstvakken nog niet gegeven. Wel verkennen we wat de mogelijkheden zijn om dit 
later toe te voegen aan het programma. We werken eraan om ook de onderwijsactiviteiten op school 
in Magister te krijgen. Totdat dit gelukt is ontvangt u deze informatie per e-mail. De online 
lesactiviteiten staan in Magister zoals u dat in de afgelopen twee maanden gewend bent.  
 
Algemene maatregelen 
Alle relevante algemene maatregelen in de RIVM-richtlijnen gelden voor leerlingen, personeel en 
bezoekers van school. Deze zijn terug te vinden op: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19. 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
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De maatregelen gaan onder andere over: 1,5 meter afstand houden (zowel voor volwassenen als 
leerlingen), handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de ellenboog, thuis blijven 
bij neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts, thuisblijven wanneer een gezinslid koorts heeft 
en/of benauwd is.  
 
Hygiëne maatregelen 
Bij binnenkomst in het lokaal desinfecteren leerlingen en medewerkers hun handen door 
desinfecterende gel goed over heel hun handen te wrijven (ook tussen hun vingers en bij de nagels) 
én ze reinigen hun tafel en stoel met papier dat is natgemaakt met spray. Bij de ingang van ieder 
lokaal staan daarvoor de benodigde spullen. Uiteraard maakt onze schoonmaak iedere dag alle tafels 
en stoelen schoon net als de contactpunten (bv deurkruk) en toiletten. 
Docenten zullen gedurende de lessen zo min mogelijk materialen uitdelen.  
 
Gebruik buitenruimte, gebouw, lokalen en toiletten 
Lokalen zijn ingericht op 1,5 meter. Het is in sommige gevallen daardoor nodig om een klas te 
splitsen. 
Op het schoolterrein en in het gebouw staan aanwijzingen voor gewenst gedrag en looproutes. 
Leerlingen en medewerkers dienen zich te houden aan deze aanwijzingen. 
Leerlingen gaan direct na aankomst op school naar het aangewezen lokaal en nemen daar plaats. Ze 
verblijven gedurende de lesdag op deze plaats (ook tijdens de pauze/lunch). Toiletten kunnen 
uiteraard gebruikt worden maar wel tijdens de lestijden. Naar het toilet gaan kan na overleg met de 
docent. Dit om drukte in de toiletten te voorkomen.  
Na de laatste les dient de leerling direct naar huis te gaan. Ook buiten het schoolterrein gelden de 
landelijke maatregelen. We verzoeken iedereen ook bij de aankomst en het vertrek de landelijke 
maatregelen op te volgen.  
Gedurende de lesdag staan de deuren en waar mogelijk de ramen van de lokalen open. 
 
Vervoer 
Leerlingen wordt geadviseerd géén gebruik te maken van het openbaar vervoer. Dit betekent dat 
leerlingen met de fiets of te voet naar school moeten komen of moeten worden gebracht. Om 
hiervoor voldoende tijd te hebben starten we de lesdag om 09.20u. We verzoeken iedereen dringend 
zelf het vervoer te regelen. Mocht dit toch een probleem opleveren dan kunt u hierover contact 
opnemen per e-mail via info@broeckland.nl. We zoeken dan samen naar een oplossing.  
 
Aanwezigheid en eventueel ziekmelden 
De aanwezigheid van leerlingen tijdens de leeractiviteiten op school is verplicht. Mocht uw kind ziek 
zijn dan dient u een ziekmelding te doen. Hoe dit werkt is te vinden op: 
https://www.broeckland.nl/ziekmelden-en-verlof/   
Wanneer een leerling afwezig is zonder geldige reden dan zullen we dit op deze manier vastleggen in 
Magister. Waar nodig zullen we ook een melding doen bij de leerplicht.  
 
Hybride onderwijssysteem; dringend advies dat iedere leerling beschikking heeft over een laptop  
Zoals in de brief van 20-5-2020 genoemd gaan we werken met een hybride onderwijssysteem: zowel 
onderwijs op afstand als onderwijs op school.  

mailto:info@broeckland.nl
https://www.broeckland.nl/ziekmelden-en-verlof/
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Het is niet ondenkbaar dat dit ook na de zomer nog de praktijk zal zijn. We adviserend daarom 
dringend dat iedere leerling de beschikking heeft over een laptop of ander een device heeft waarop 
goed gewerkt kan worden aan het schoolwerk.  Zoals we reeds eerder berichtten, bestaat er de 
mogelijkheid tot het lenen van een laptop van school wanneer een gezin hiervoor zelf geen 
mogelijkheden heeft.    
 
 
Aangepaste overgangsnormen 2019-2020  
Door de sluiting van de scholen gaan we dit schooljaar op een andere manier om met de overgangen. 
De uitgangspunten hierin zijn dat leerlingen niet worden benadeeld door de coronacrisis, we meer 
soorten data (niet alleen cijfers) mee laten wegen in de overgangen, reëel kijken naar de kansen die 
we bieden en er waar nodig meer ruimte is voor maatwerk.  
De notitie over de overgangen is vanaf vrijdag te vinden op de website www.broeckland.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Guido van Hoek

http://www.broeckland.nl/


 

 

 


