Meerssen, 27 januari 2022

Geachte ouders/ verzorgers, beste leerlingen,
Afgelopen week zijn we moeten overstappen naar online onderwijs. We hebben gisteren na overleg
met de MR besloten dat we maandag a.s. het schoolgebouw weer openen en overgaan naar onderwijs
op school. Maandag en dinsdag houden we lessen van 30 minuten en vanaf woensdag zijn dat weer
lessen van 50 minuten.
Het rooster voor maandag en dinsdag ziet er dan als volgt uit:

klas 1,2,3

klas 4,5,6

lesuur

lestijd

lesuur

lestijd

1

08.40 - 09.10

1

08.40 - 09.10

2

09.10 - 09.40

2

09.10 - 09.40

pauze 20 minuten

3

09.40 - 10.10

3

10.00 - 10.30

pauze 20 minuten

4

10.30 - 11.00

4

10.30 - 11.00

5

11.00 - 11.30

5

11.00 - 11.30

pauze 30 minuten

6

11.30 - 12.00

6

12.00 - 12.30

pauze 30 minuten

7

12.30 - 13.00

7

12.30 - 13.00

8

13.00 - 13.30

8

13.00 - 13.30

9

13.30 - 14.00

9

13.30 - 14.00

Alle CITO kijk- en luistertoetsen (met name ook van HAVO5 Duits) in de ochtend plaatsvinden.
We willen graag de volgende zaken onder de aandacht brengen:
➢ De quarantaineregels voor het onderwijs zijn versoepeld. Vanaf nu hoeven leerlingen die in
contact geweest zijn met iemand die besmet is met het coronavirus niet in quarantaine.
Leerlingen die positief getest zijn of klachten hebben die op corona wijzen, blijven thuis.
➢ We adviseren leerlingen en medewerkers om twee keer per week een zelftest te doen.
Zelftesten is altijd vrijwillig.
➢ De basisregels blijven:
- Leerlingen houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van medewerkers;
- Medewerkers houden 1,5 meter afstand van elkaar;
- De gescheiden pauzes worden gehandhaafd;
- Leerlingen, medewerkers en bezoekers dragen een mondkapje als ze zich door de
school verplaatsen, als mensen zitten mag het mondkapje weer af;
- Was/desinfecteer vaak en grondig je handen;
- Hoest en nies in je elleboog;

- Ventileer voldoende, ga in de pauze – indien het weer het toe staat – naar onze
buitenruimtes;
- Blijf thuis bij klachten en doe direct een zelftest. Is je zelftest positief? Laat je testen
bij de GGD ook als je gevaccineerd bent;
- Blijf aan het einde van de lesdag niet op school hangen, maar ga naar huis.
Wij zijn blij dat we vanaf maandag weer onderwijs op school kunnen geven. We spreken de hoop uit
dat we de komende maanden niet weer in een situatie terecht komen dat we online onderwijs moeten
gaan verzorgen voor de gehele school. Daar staat tegenover dat we ook zien dat het aantal
besmettingen stevig toeneemt en het voor de gehele samenleving een uitdaging blijft hoe daar mee
om te gaan. De versoepelingen maakt dat er gelukkig meer ruimte ontstaat. Als we op een verstandige
wijze met die ruimte blijven omgaan kunnen we zeker op school zorgen voor een veilige omgeving,
voor onze leerlingen en medewerkers.

Met vriendelijke groet,
John Hausmans,
rector

