Aan alle leerlingen, ouders/verzorgers van Houtens
Datum: 28-08-2020
Betreft: Start van het schooljaar – leerjaar 1
Beste leerling, (CC: ouders, verzorgers)
We hopen dat je een fijne vakantie hebt gehad en dat je goed uitgerust aan het nieuwe schooljaar
kan beginnen. In deze brief lees je informatie over maatregelen en aanpassingen rondom corona, het
programma van de introductiedagen en overige praktisch informatie.
Maatregelen en aanpassingen rondom corona
Richtlijnen RIVM leidend: we starten het schooljaar 2020-2021 weer op de ‘normale manier’, met in
achtneming van enkele maatregelen en aanpassingen. De richtlijnen van het RIVM blijven hierbij
leidend. In geval van klachten blijf je thuis, dat geldt zowel voor leerlingen als voor personeel. Ben je
op vakantie geweest maar moet je in thuisquarantaine bij terugkomst? Neem dan zo snel mogelijk
contact op met je mentor. Daarnaast vragen wij leerlingen met klem om géén gebruik te maken van
het openbaar vervoer. Kom zoveel als mogelijk met de fiets naar school.
Het schoolgebouw voldoet voor wat betreft luchtkwaliteit aan de eisen uit het bouwbesluit. We
hebben een externe partij ingeschakeld om voor alle ruimtes in het gebouw nog afzonderlijk te
bekijken hoe we de luchtkwaliteit zo mogelijk nog kunnen verbeteren.
Om de 1,5 meter afstand tussen leerlingen en docenten te realiseren werken docenten zoveel als
mogelijk in een vast lokaal. Er zullen aanpassingen worden gedaan in het lokaal om een ‘docentzone’
te creëren waarin de docent zich kan bewegen (bord, bureau) terwijl hij afstand houdt tot de
leerlingen. De docentzone zal op de grond worden aangegeven middels rood-wit tape. De opstelling
van de tafels waaraan leerlingen zitten wordt aangepast, deze komen in rijen van 4 te staan. De docent
loopt zo min mogelijk rond tijdens de les, het in groepsverband verheffen van de stem is verboden. Dit
geldt zowel voor leerlingen als medewerkers.
In de praktijklessen en in noodsituaties is het afstand houden tussen leerling en docent niet altijd
mogelijk, dus daar houden leerlingen en docenten zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand. Dit is een door het RIVM toegestane - afwijking van de landelijke maatregelen. We richting Microsoft Teams
(opnieuw) in, zodat in voorkomende gevallen een les online gegeven en/of gevolgd kan worden.
De kantine gaat weer open, leerlingen mogen in het gebouw pauzeren. We hebben ook een zeer ruim
schoolplein waar pauze gehouden kan worden. Het eenrichtingsverkeer laten we los, behalve op de
bovenste verdieping en in de personeelskamer, waar alleen personeel komt.
Desinfecterende middelen (papieren doekjes, oppervlaktespray, desinfecterende handgel) zijn
beschikbaar bij de lokalen. Bij binnenkomst in het lokaal desinfecteren leerlingen hun handen.
Docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met water en zeep/allesreiniger en herhalen dit
bij het verlaten van het lokaal. Materialen die door meerdere personen worden gebruikt, worden met
regelmaat schoon gemaakt. Dit geldt ook voor werkplekken en gereedschappen in praktijklokalen. In

ieder lokaal zijn prullenbakken aanwezig en deze worden dagelijks geleegd. We luchten de lokalen
zoveel mogelijk, door de ramen open te zetten, ook tijdens de les. Het bewegingsonderwijs kan vanaf
1 juli zowel buiten als binnen worden gegeven, wel worden er mogelijk aanpassingen gedaan aan het
programma.
Contact tussen school en ouders/verzorgers vindt bij voorkeur online of telefonisch plaats. In
uitzonderlijke gevallen kunnen ouders/verzorgers op rustige momenten op school worden
uitgenodigd, met het strikt toepassen van de veiligheids- en hygiënemaatregelen.
Gedurende dit jaar zullen we je ontwikkeling blijven monitoren en zo nodig extra hulp bieden, zoals je
dat van ons gewend bent. Als jij nu al andere ondersteuning op school ontvangt (bijvoorbeeld
leerlingen die naar de trajectklas gaan) kan je dat zoals altijd blijven doen. De trajectklas zal geopend
zijn en de medewerkers van ons ondersteuningsteam werken gewoon volgens afspraak.
Mocht de situatie veranderen, dan kan het zijn dat we volledig teruggaan naar thuisonderwijs of naar
een vorm waarin we thuisonderwijs en onderwijs op school combineren. Mocht het zover zijn, dan
informeren we je daar natuurlijk zo snel mogelijk over.
Programma van de introductiedagen
Op maandag 31 augustus tussen 15:00 uur-17.30 uur kunnen leerlingen die een laptop hebben besteld
bij The Rent Company deze ophalen. Let op: voor elke klas geldt een andere tijd. Op dinsdag 1
september kom je op school voor de opening van het schooljaar en de eerste introductiedag. Ook
woensdag is er nog een introductiedag en op donderdag beginnen de echte lessen volgens het rooster.
Je krijgt na de zomer van je mentor het rooster te zien.
Programma maandag 31 augustus per leerjaar:
Klas Tijd
Programma
Alle 15:00-17.30 Ophalen nieuwe laptops die zijn besteld bij The Rent Company.
uur
Als het goed is heb je van The Rent Company een e-mail gehad waarin een pdfbestand zat, deze moet je meenemen bij het afhalen van de bestelling. Dit kan
een uitgeprinte versie zijn of een pdf op de mobiele telefoon. In onderstaand
schema kan je zien hoe laat je de bestelling op kan halen.
•
•
•
•
•
•
•

1a - 15:00 uur
1b - 15:20 uur
1c - 15:40 uur
1d - 16:00 uur
1e - 16:20 uur
1f - 16:40 uur
1g - 17:00 uur

Programma dinsdag 1 september:
klas tijd
programma
1 10.00 uur
•
10.00 uur: opening schooljaar in aula.
(Deuren
•
Mentorles
open: 9:45 •
Einde van de dag ongeveer 13.30 uur.
uur)
Neem zelf een tas mee met lunchpakket, etui, gymspullen.

Programma woensdag 2 september 2020
klas tijd
programma
1 9:00 uur
•
Mentorles
(Deuren
•
Einde van de dag ongeveer 13.30 uur.
open: 8:45 Neem zelf een tas mee met lunchpakket, etui, laptop, gymspullen.
uur)

Programma donderdag 3 augustus en vrijdag 4 augustus
klas tijd
programma
1 Volgens
Reguliere lessen volgens het rooster. Het rooster krijg je tijdens het
rooster (volgt introductieprogramma van je mentor.
nog)
Overige praktische informatie

Agenda-advies
Voor alle leerlingen geldt dat zij een agenda nodig hebben op Houtens. Dat kan
zijn een papieren agenda, maar dat kan ook een online of digitale agenda zijn.
Voor leerlingen die starten in klas 1 adviseren wij de papieren 1Blik Agenda. Die
agenda helpt bij het leren plannen en organiseren. Een andere agenda mag ook,
kijk vooral waar jij je prettig bij voelt.

Gratis schoolspullenpas van Stichting Leergeld Houten
Zit uw kind ná de zomervakantie op school? En wilt u in aanmerking komen voor
een gratis schoolspullenpas waarmee uw kind zelf de schoolspulletjes kunt
shoppen? Stichting Leergeld Houten heeft een aantal schoolspullenpassen voor
gezinnen met een U-pas of gezinnen die in een financieel lastige situatie zitten.
Ook voor uw kind op de basisschool (€25) of op het Voortgezet- en
beroepsonderwijs (€50) heeft Leergeld een schoolspullenpas klaarliggen. Als
uw kind naar de brugklas gaat staat er op de pas €75!

Zodra u de pas begin augustus ontvangen hebt kunt u (of uw kind) de pas gebruiken om schoolspullen
te kopen bij diverse winkels in Houten bv. Bruna, Bristol, Primera, AH Schoolcampus, de Hema en nog
een aantal andere winkels. Let op: de pas is geldig tot uiterlijk 1 oktober. Kent u Stichting Leergeld nog
niet, dan gaan we graag een gesprek met u aan en leggen we u uit hoe het werkt. Doe een aanvraag
via www.leergeldhouten.nl/doe-een-aanvraag.
Belangrijk: geef bij uw aanvraag aan in welke groep of klas uw kind zit ná de zomervakantie. Zo weten
wij welke schoolspullenpas we u kunnen toesturen.
Nieuws over het brugklaskamp!
Helaas is er door alle coronamaatregelen geen traditioneel
brugklaskamp mogelijk. Wel zal er een
alternatief tweedaags ‘brugklaskamp’ plaatsvinden, waarbij alle
leerlingen gewoon thuis slapen. Meer informatie volgt binnenkort.

Pinpas nodig

Op Houtens kan alleen met een pinpas worden betaald.

Ouder-informatieavonden
Donderdag 17 september is er een informatieavond voor de ouders van leerjaar 1 en 2. Houd uw
mail voor de uitnodiging in de gaten, en noteer deze datum vast in uw agenda. Vanwege het Corona
virus kunnen wij u niet uitnodigen op school, wij zullen binnenkort bekend maken hoe deze avond
eruit komt te zien.
We hopen jullie met deze brief meer duidelijkheid te hebben gegeven over hoe Houtens het onderwijs
gaat verzorgen de komende tijd. Neem in geval van vragen gerust contact op met de mentor of
leerlingcoördinator.
Met vriendelijke groet,
De schoolleiding

