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Nijmegen, 13 januari 2021 

Betreft: anderhalve meter afstand waar mogelijk 

 

Beste leerlingen en ouders, 

Op de persconferentie van gisteravond werd aangegeven dat de examenleerlingen op school “zich 
zoveel mogelijk aan de regel van 1,5m afstand moeten houden.”  Voor ons betekent deze aanpassing 
van het protocol dat wij ervoor moeten zorgen dat leerlingen die 1,5 meter afstand ook werkelijk in 
acht nemen, daar waar dat mogelijk is. Het onmogelijke wordt (gelukkig) niet van ons gevraagd. Om 
de 1,5m. afstand zo goed mogelijk te borgen treffen we een aantal maatregelen. Datum van ingang is 
vrijdag 15 januari aanstaande. De ervaring die we vrijdag opdoen met de genomen maatregelen 
gebruiken we om het “systeem” te optimaliseren, zodat we na de toetsweek  op een goede manier 
opnieuw kunnen beginnen aan de lessen.  

- Lokalenrooster. We verdelen de leerlingen van elke lesgroep over 1, 2 of 3 lokalen, 
afhankelijk van de groepsgrootte. In een regulier theorielokaal zijn maximaal tien 
leerlingenwerkplekken. In het rooster van vrijdag zie je dat bij elk lesuur meerdere lokalen 
staan vermeld. Het is de bedoeling dat de leerlingen zich verdelen over de vermelde lokalen, 
volgens het principe “vol is vol.” Het kan zijn dat de docent later nog een andere indeling 
maakt.  

- Toetsweek. De toetsweek vindt volgende week plaats volgens het geplande rooster. Het 
lokalenrooster wordt aangepast, zodat het aantal leerlingen per lokaal beperkt is. 
Uitzondering hierop vormen de kijkluistertoetsen van de moderne vreemde talen.  
Daar blijft de groepsgrootte ongewijzigd. Iedereen is verplicht om tijdens de 
kijkluistertoetsen een mondkapje te dragen.  

- Pauzes. We vragen de leerlingen om tijdens de pauzes overal in de school de 1,5 m. afstand 
in acht te nemen. In eerste instantie gaan we er van uit dat we de verantwoordelijkheid 
hiervoor bij de leerlingen zelf kunnen leggen. Mocht vrijdag blijken dat dat niet werkt, dan 
zullen we na de toetsweek daar meer op gaan sturen. 

- Mondkapjes. We merken dat de verplichting om mondkapjes te dragen niet door alle 
leerlingen serieus wordt genomen. In verband met de veiligheid van ons allemaal, verzoek ik 
iedereen dringend om overal in de school een mondkapje te dragen. De enige 
uitzonderingen zijn: in het lokaal en als je eet of drinkt tijdens de pauze.  

Onze docenten vinden het heel belangrijk dat hun leerlingen goed worden voorbereid op hun 
examen. In die zin zijn ze ook blij dat ze fysiek les kunnen blijven geven aan hun leerlingen. Echter, er 
zijn ook zorgen. Zorgen over hun gezondheid en over de gezondheid van de mensen die hen dierbaar 
zijn. Ook leerlingen en ouders hebben zorg over hun gezondheid. Daarom doe ik opnieuw een 
beroep op alle ouders om thuis met zoon of dochter het gesprek te voeren over het belang van de 
1,5 m. afstand, het dragen van een mondkapje, de hygiëne-maatregelen en het thuisblijven bij 
klachten. 

Hartelijke groet, 

Hanneke Arpots 

rector 


