
 

 

Aan alle leerlingen en ouders 

 

 

Betreft:  o.a. heropening van de school  

Datum:  25 februari 2021 

 

Beste leerlingen en ouders, 
 
Vanaf maandag 1 maart gaat de school weer open voor alle leerlingen. Daar zijn we erg blij mee. 
Eindelijk weer een school zoals een school behoort te zijn. Omdat voor leerlingen onderling nog steeds 
de afstandsmaatregel geldt, zal het ons niet lukken om alle leerlingen tegelijkertijd op school te 
ontvangen. In deze brief informeer ik jullie over het volgende: de planning voor de komende weken, 
school vanaf 1 maart, de toetsweek, en het centraal examen voor examenleerlingen. 
 
1. Planning komende 4 weken 
Week 9     : Leerlingen op school: je kunt in je rooster zien op welke dag je op school wordt verwacht 
Week 10   : T3, T4, H4, H5, V4,  V5, V6, toetsweek op school/overige leerlingen online les 
Week 11   : T3, T4, H4, H5, V4,  V5, V6, online les/overige leerlingen toetsweek op school* 
Week 12   : Leerlingen op school: je kunt in je rooster zien op welke dag je op school wordt verwacht 
 
*Leerlingen van het eerste brugjaar hebben geen toetsweek. Leerlingen ontvangen van de afdelings-
leiders brugjaar over de invulling van deze week nog nadere informatie. 
 
2. School vanaf 1 maart 
Op basis van de richtlijnen van de overheid en de ervaringen die we inmiddels hebben opgedaan, zijn 
we bij de inrichting van ons onderwijs in de komende weken uitgegaan van de volgende 
uitgangspunten/gedragsregels: 
- Examenleerlingen hebben zoveel mogelijk les op school, in ieder geval vier dagen. 
- Overige leerlingen hebben minimaal één dag les op school. 
- Docenten geven géén hybride lessen. Dat betekent dat we willen voorkomen dat docenten  

tegelijkertijd les aan leerlingen in de klas en aan leerlingen thuis moeten geven. 
- We ontvangen telkens (zoveel mogelijk) een hele jaarlaag tegelijkertijd op school. Leerlingen 

kunnen op die manier vrienden/klasgenoten ontmoeten uit hetzelfde leerjaar. Dat vinden we 
belangrijk. 

- Lesrooster op school: lessen van 70 minuten met telkens een pauze van 20 minuten. 
- Lesrooster online blijft zoals het nu is: lessen van 60 minuten met telkens een pauze van 30 

minuten. 
- De kantine is gesloten. Zorg dat je eten en drinken bij je hebt. 
- Pauzes. Je pauzeert in het lokaal waar je op dat moment les hebt. Eén keer per dag mag je buiten 

pauzeren: raadpleeg hiervoor je rooster. 
- Lessenwisseling. Vijf minuten voor aanvang van de volgende les ga je naar het andere lokaal.  
- Tussenuren. De kantine in het hoofdgebouw is ingericht als studieruimte.  
- De lockers zijn afgesloten. Je houdt de hele dag je jas en tas bij je. 

 
In de bijlage bij dit bericht staan de gedragsregels voor leerlingen gedetailleerd beschreven. 



3. Toetsweek  
Het rooster voor de toetsweek is inmiddels bekend. Alle toetsen worden op school afgenomen. 
Schoolexamentoetsen in het voorexamenjaar en examenjaar worden conform het geldende PTA 
schriftelijk of mondeling afgenomen. Voortgangstoetsen worden in alle leerjaren op school digitaal 
afgenomen, tenzij anders aangegeven door de docent. Ruim voor aanvang van de toetsweek 
ontvangen alle leerlingen nog een speciale instructie voor de toetsen die digitaal worden afgenomen. 
 
4. Informatie voor examenleerlingen over het CE 
Vanwege de coronacrisis hebben de leerlingen dit schooljaar ruimere mogelijkheden om het examen 
af te leggen. Het tweede tijdvak voor het CE wordt verlengd naar 10 dagen, waarmee leerlingen het 
CE kunnen spreiden over langere tijd. Ook krijgen leerlingen een extra herkansing voor het CE (2 in 
totaal). Daarnaast mogen leerlingen 1 vak niet laten meetellen voor het bepalen van de uitslag. Dat 
mag geen kernvak zijn zoals Nederlands, Engels of wiskunde. Klik op deze link voor verdere informatie. 
Na de toetsweek komt er een informatiebijeenkomst over het CE voor alle examenleerlingen. Mocht 
je nu al een urgente vraag hebben, neem dan contact op met één van onze examensecretarissen Wim 
Beerkens (w.beerkens@nsg-groenewoud.nl) of Esther Geurts (e.geurts@nsg-groenewoud.nl).  
 
Tot slot 
Vanwege de afstandsregel is het maximale aantal leerlingen in de meeste lokalen beperkt tot 10. Dat 
betekent dat leerlingen uit dezelfde klas in sommige gevallen worden verspreid over twee, soms zelfs 
drie lokalen. Dat vraagt veel van onze docenten. Er is daardoor nog steeds geen sprake van een 
normale lessituatie. Het ministerie heeft scholen de mogelijkheid geboden om te werken met vaste 
leerlingenkoppels bestaande uit twee leerlingen die naast elkaar zitten en onderling geen anderhalve 
meter afstand hoeven te houden. We gaan nog onderzoeken of deze mogelijkheid werkbaar voor ons 
is. Mocht dat zo zijn, dan zou het kunnen betekenen dat we in de onderbouw het maximale aantal 
leerlingen per lokaal kunnen verhogen naar 15 leerlingen. Daardoor komen er meer lokalen vrij en 
kunnen we meer leerlingen tegelijkertijd op school ontvangen. 
 
Verzoek aan ouders. In de bijlage bij deze brief staan de gedragsregels voor leerlingen verder in detail 
uitgewerkt. Opnieuw doe ik een dringend verzoek aan alle ouders om dit bericht en ook de bijlage 
thuis te bespreken. Opnieuw gaan we een nieuw avontuur aan. Om dat te laten slagen, moeten we 
samen blijven optrekken. Dan komt het wel goed, daar heb ik alle vertrouwen in. 
 

Hartelijke groet, 

Hanneke Arpots, 

Rector NSG Groenewoud 
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Bijlage: Gedragsregels leerlingen per 1 maart 2021 

Bijlage: Gedragsregels leerlingen 
 

Algemene schoolregels 
Alle leerlingen zijn verplicht de digitale lessen te volgen. 
Alle leerlingen zijn verplicht de op school ingeroosterde lessen te volgen* 
Alle vaklessen gaan door. 
Alle mentorlessen en steunlessen gaan door. 
De keuzelessen vervallen 
Bij vragen kun je bij je mentor terecht. 
Ziekmeldingen via de mail naar verzuim@nsg-groenewoud.nl 
* Als ik tot een risicogroep behoor kunnen mijn ouders/verzorgers dit melden bij mijn afdelingsleider. Deze kan mij in 
    overleg met mijn ouders/verzorgers vrijstellen van de lessen op school. 
* Als iemand in mijn gezin tot een risicogroep behoort, kunnen mijn ouders/verzorgers dit melden bij mijn afdelingsleider. 
   Deze kan mij in overleg met mijn ouders/verzorgers vrijstellen van de lessen op school. 
Gedragsverwachtingen tijdens de (digitale) lessen 
Ik heb mijn microfoon uitgeschakeld tenzij de docent toestemming geeft deze aan te zetten. 
Ik werk vanuit mijn schoolaccount. Daarmee ben ik zichtbaar en werk ik vanuit een beveiligde 
omgeving. 
Ik kom op tijd en voorbereid in de (digitale) les. 
Ik lever een actieve bijdrage aan de les. 
Ik ga respectvol om met mijn klasgenoten en de docent. 
Ik ben zichtbaar tijdens de digitale les, mijn camera is ingeschakeld. 
Hygiëne en veiligheid in het gebouw 
Ik was mijn handen meerdere keren per dag. 
Ik schud geen handen. 
Ik hoest in mijn elleboog. 
Ik kom niet aan mijn gezicht. 
Ik houd overal 1,5 m. afstand tot anderen. 
Ik draag een mondkapje als ik mij verplaats in de school. 
Ik mag mijn mondkapje af doen als ik een vaste zitplaats heb. 
Klachten en ziekte 
Alle informatie hierover kunt u raadplegen via deze link. 
In en om het schoolgebouw 
Ik ga met de fiets naar school als ik niet verder dan 8 km. van school woon. Mijn ouders/verzorgers 
kunnen mij ook met de auto brengen. 
Ik neem een lunchpakket mee naar school. 
Ik plaats mijn fiets in de fietsenstalling en ga meteen naar binnen. 
Ik volg de aangegeven looproutes. 
Ik neem mijn jas en mijn tas mee in het lokaal. 
Ik desinfecteer mijn handen voordat ik een lokaal binnenkom. 
Ik maak mijn tafel schoon aan het begin en aan het einde van de les. 
Ik lunch tijdens de pauze in het klaslokaal. 
Ik breng één pauze door buiten het lokaal. 
Ik blijf onder schooltijd op het schoolterrein. 
Ik ga pas naar het toilet als ik daar toestemming voor heb gevraagd. 
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