Heerlen, 26-2-2021

Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s),
U heeft vast en zeker via de media al begrepen dat de scholen voor voortgezet onderwijs weer
gedeeltelijk open mogen. We gaan de leerlingen dus gelukkig weer deels op school ontvangen.
Hierbij is zowel de veiligheid als het welzijn van de leerlingen belangrijk.
Binnen de geldende maatregelen is het niet mogelijk om alle leerlingen tegelijk op school te
ontvangen. Hiervoor is een aangepast lesrooster gemaakt.
Aangepaste lesroosters
Leerjaar 1-2
Leerlingen krijgen 3 dagen les via TEAMS volgens een vast rooster, net zoals de afgelopen
periode. De andere 2 dagen zijn er lessen in “halve klassen” op school.
Leerjaar 3
Er zijn enkele aanpassingen gedaan aan het huidige rooster. De leerlingen krijgen les via TEAMS
volgens rooster. Een aantal uren van het beroepsgerichte vak volgen zij op school. Dit aantal is
uitgebreid met de praktijkuren van de donderdagmiddag. Deze lessen zijn om de week i.v.m. de
groepsgrootte. Daarnaast is er een vast moment op school geroosterd voor het maken van
schoolexamentoetsen. Leerlingen komen minimaal 2 keer per week naar school.
Leerjaar 4
Het huidige rooster blijft gehandhaafd. Alle lessen vinden plaats op school.
Start volgens aangepaste rooster
Maandag 1-3: geen lessen ivm verplaatste studiedag
Maandag 1-3 is er een studiedag, de leerlingen hebben de hele dag vrij. We hebben de
studiedag van 8-3 een week naar voren verplaatst i.v.m. voorbereidingen.
Dinsdag 2-3: mentorles via TEAMS
Op dinsdag 2-3 wordt er een mentoruur geroosterd, de mentor neemt dan via TEAMS met de
klas het “nieuwe” rooster en de afspraken door. Er vinden geen overige lessen plaats.
Woensdag 3-3:
Start volgens aangepast rooster.
Let op, de geplande SE’s voor leerjaar 3-4 gaan op maandag en dinsdag wel door!
Basisregels
· Houd 1,5 m afstand van andere leerlingen en medewerkers;
· In een vast tweetal mag je naast elkaar zitten zonder 1,5M afstand tot elkaar;
· Draag een mondkapje bij het lopen door het gebouw en bij praktijkvakken waarbij de 1,5m
afstand niet te waarborgen is;
· Was regelmatig je handen grondig met water en zeep, in de lokalen gebruik je doekjes om
handen en tafels schoon te maken;
· Hoest en nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes;
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Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen. Dit geldt ook wanneer een van de gezinsleden
last heeft van koorts of benauwdheidsklachten of positief getest is op het coronavirus.
In de school zijn looproutes aangegeven, volg deze routes;
Pauzes vinden plaats op de daarvoor aangegeven locaties;
Volg instructies van personeel.

Met onze leerlingen schakelen we weer naar een nieuw schoolritme. Dat is voor ons allemaal
weer even wennen. We werken hard om lessen zowel online en op school goed te organiseren.
Bij vragen, neem dan contact op met de mentor.
We zijn blij jullie vanaf volgende week weer te zien!

Met vriendelijke groet,
TJM Viguurs
(Sector)directeur
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