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Heerlen, 28-5-2020 
 

 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Vanaf dinsdag 2 juni openen de scholen voor voortgezet onderwijs hun deuren. We 
zijn blij dat we onze leerlingen weer mogen ontvangen. 
Om jullie goed voor te bereiden op het heropenen van de school, ontvang je dit 

bericht en een filmpje over wat je op school kunt verwachten. 

Op school hanteren we de basisregels: 

• Geef elkaar de ruimte, houd  1,5 m afstand; 

• Was regelmatig je handen; 

• Hoest en nies in je elleboog; 

• Volg de instructies, looproutes en borden; 

• Blijf thuis bij klachten; 
Contacten met ouder(s)/verzorger(s) verlopen in deze periode via telefoon of mail. 

 

Hygiënemaatregelen 

Als we ons allemaal aan de regels houden, zorgen we er samen voor dat de school 

schoon en veilig blijft. Er wordt gezorgd voor adequate schoonmaak van de lokalen, 

toiletten en contactpunten. 

Het wassen van je handen is een van de belangrijkste maatregelen om verspreiding 

van virussen te verminderen. Was dan ook regelmatig je handen goed met water en 

zeep. Op school wordt In elke klas gezorgd voor doekjes op elke tafel, waarmee je je 

handen en tafel kunt schoonmaken.  

Vervoer 

Kom met de fiets of te voet naar school of laat je afzetten door je ouders/verzorgers.  

Maak geen gebruik van het openbaar vervoer. Indien dit echt niet anders kan, meld 

je dit bij je mentor en je teamleider. Vergeet niet dat het vanaf 1 juni verplicht is om 

in het ov een mondkapje te dragen. 

Blijf thuis bij klachten 

Heb je klachten zoals neusverkoudheid, niezen, keelpijn, hoesten of 

verhoging/koorts? Blijf dan thuis. Ook wanneer een van je gezinsleden koorts heeft 

blijf je thuis. Om je ziek te melden, volg je de bekende procedure. 

  

https://herle.bcpl.nl/
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De medewerker die ziek is, blijft nog ziek thuis. De leerlingen en de medewerkers 

waarmee hij misschien in contact is geweest, konden zich melden bij de GGD voor 

een test indien er klachten waren. De testen die uitgevoerd zijn, waren gelukkig allen 

negatief. Er is geen extra risico op besmetting voor leerlingen en collega’s bij de start 

op dinsdag 2-6. 

 

Rooster 

Om te zorgen voor voldoende ruimte, zijn niet alle leerlingen tegelijk op school. In je 

rooster vind je wanneer je les hebt op school en wanneer je thuis online les volgt of 

aan opdrachten kunt werken. Kom alleen naar school wanneer je voor een les op 

school moet zijn. Kom alleen naar school wanneer je op school moet zijn. Kom niet 

eerder dan 10 minuten voor aanvang van de les. 

In je rooster zie je dat je niet van lokaal hoeft te wisselen. De kluisjes blijven gesloten. 

Volgens een rooster krijg je de gelegenheid om je kluisje leeg te maken. Er zijn geen 

pauzes en de kantine is dicht. Het nieuwe rooster komt morgen in SOM en op de site 

te staan. 

 

Onderwijsprogramma 

Het onderwijsprogramma bestaat uit verschillende onderdelen: 

• Begeleidingslessen op school  
Bij deze lessen is o.a. je mentor aanwezig. In groepjes van ongeveer 10 

leerlingen krijg je lessen met thema’s van “leren leven”. Tevens worden er 

toetsen afgenomen. 

In het rooster op de website zijn deze lessen rood van kleur. 

 

• Praktijklessen op school 
In kleine groepjes volgen jullie lessen uit het gekozen profiel. De leerlingen 

uit leerjaar 1 krijgen één les van elk profiel gedurende de periode tot aan de 

vakantie. De praktijklessen starten vanaf 8-6. 

In het rooster op de website zijn deze lessen rood van kleur. 

 

• Lessen via TEAMS 
De vakken worden nog gegeven via TEAMS. Je zorgt dat je tijdig inlogt. 

In het rooster op de website zijn deze lessen geel van kleur. 

 

• Werken aan opdrachten, vermeld in SOM 
In verband met reistijd voor leerlingen en personeel worden niet alle lessen 

via TEAMS gegeven. Voor deze lessen staan opdrachten in SOM.  

In het rooster op de website zijn deze lessen grijs van kleur. 

 

• Maatwerk 
De leerlingen waarbij extra ondersteuning noodzakelijk is worden ingedeeld 

in een maatwerk programma. Dit start pas na 8-6, informatie hierover volgt 

nog. 
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Doorstroom/overgang 

Om naar een volgend leerjaar bevorderd te kunnen worden en op een bepaald 

niveau geplaatst te worden, hanteren we de volgende uitgangspunten: 

- vastgestelde doorstroomnormen Herle 19-20 (zie website) 

- beoordeling op behaalde cijfers zoals geregistreerd in SOM (cijfers behaald 

t/m 15 maart en cijfers behaald in deze laatste schoolweken) 

- beoordeling op periode "onderwijs op afstand" (Inleveren (huis)werk, 

aanwezigheid contactmomenten en lesmomenten MS Teams). 

Op basis van bovenstaande beoordelingen komen we tot een voorlopige plaatsing.  

Voor 12 juni ontvangen de leerlingen een statuslijst met de voorlopige plaatsing voor 

schooljaar 2020-21. Hier worden de keuzevakken, leerjaar en niveau vermeld. De 

ouder(s)/verzorger(s) ondertekenen dit formulier en de leerling levert dit in bij de 

mentor. 

Indien er moverende redenen zijn m.b.t. de plaatsing op een ander niveau, wordt er 

een individueel plan met heldere doelstellingen opgesteld voor de komende weken. 

Dit plan wordt aan het einde geëvalueerd en meegenomen bij het bepalen van de 

definitieve doorstroom. 

Toetsen 

o toetsen vinden zo veel mogelijk digitaal op afstand plaats 

o het PTO/PTA is op onderdelen aangepast om te grote belasting voor leerlingen te 

voorkomen 

o de toetsstof en de toetsvorm worden voor de leerlingen in SOM vermeld 

In week 27 (tot en met 2 juli) worden de laatste lessen verzorgd. Van 2 juli tot en met 

9 juli worden gemiste proefwerken ingehaald, vinden eventuele (lom-)gesprekken 

plaats en wordt de doorstroom/overgang bepaald. Leerlingen leveren tijdens deze 

dagen de boeken in, ontvangen het rapport en de definitieve statuslijst. 

We realiseren ons dat jullie veel info ontvangen. Wij proberen alles zo goed en zo 

veilig mogelijk te laten verlopen in het belang en welzijn van uw zoon/dochter en de 

medewerkers van Herle. 

Wij rekenen op uw/jullie medewerking in deze en wensen uw zoon/dochter veel 

succes bij de laatste lesweken en proefwerken. 

Met vriendelijke groet, 

 

T.J.M. Viguurs, 

Sectordirecteur 


