Albertinum | gedragsregels en afspraken
Fietsen en kluisje:
Je fiets zet je zoals gebruikelijk in de fietsenstalling van ons eigen gebouw. Van daaruit loop je naar het
Albertinum klooster. Je kluisje kun je niet gebruiken dus je jas, tas en gymspullen neem je mee het
lokaal in.
Praktijkvakken:
• TNA: hier werken we met halve groepen. De mentor en docent TNA spreken met de klas af
wanneer je in welk lokaal moet zijn.
• LOP: je pakt je fiets op het hoofdgebouw en fietst naar de buiten-accommodatie. Alle lessen vinden
buiten plaats.
• T&F: de lessen vinden plaats op de dependance (Schlatmaeckerstraat 10). Je gaat daar te voet
naartoe.
• MUZ en BVM: deze lessen vinden plaats op het hoofdgebouw.
Chromebook:
Je zorgt ervoor dat jouw chromebook iedere ochtend volledig is opgeladen.
Inloggegevens:
Zorg ervoor dat je maandag je wachtwoord, dat je nodig hebt om in te loggen op de wifi van de school,
bij je hebt. Deze zul je nodig hebben om daar goed in te kunnen loggen op het wifinetwerk.
Ontvangst:
Om goed te kunnen starten, hebben we geprobeerd het rooster zo vorm te geven dat er een
startmoment is. De klassen B2A, B, C, D, E, G, H, J en L ontvangen een mail van hun mentor/ begeleider.
In die mail staat waar de klas zich die ochtend verzamelt om van daaruit naar het Albertinum te lopen.
De klassen B2F en B2K volgen hun eerste les op het hoofdgebouw en lopen daarna met die docent
naar hun lokaal in het Albertinum.
Pauze:
Tijdens je pauzes moet je regelmatig wisselen tussen het Albertinum en het hoofdgebouw. Als dat niet
het geval is, houd je pauze in het lokaal. Mocht je de hele dag alleen op het Albertinum les hebben,
dan wordt in het rooster aangegeven wanneer je buiten pauze mag houden.
Coronamaatregelen:
Ook in dit gebouw gelden natuurlijk de coronamaatregelen. Volg de routes, ontsmet je handen en
houd afstand van elkaar. Tijdens de les zullen leerlingen in de koppels zitten die met de mentoren zijn
afgesproken. Wijk hier niet vanaf en blijf ook tijdens de pauze in je eigen lokaal. We willen alles zo
veilig mogelijk houden voor leerlingen en medewerkers. Ook in het Albertinum geldt de
mondkapjesplicht wanneer je je verplaatst door het gebouw.

