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Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van Houtens klas 1, 2, 3 en 4  
 
Houten, 24 februari 2021 
 
Betreft: heropening school 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Gisterenavond gaf premier Rutte weer een persconferentie. In deze brief lees je wat dit betekent voor 
het onderwijs op Houtens vanaf 1 maart. Veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en 
medewerkers staat voorop. Vanuit dat oogpunt hebben wij gezocht naar de best passende 
mogelijkheden binnen de huidige maatregelen. 

De week van 1 tot en met 5 maart vindt de toetsweek plaats voor leerlingen van klas 3 en 4. Zij maken 
in kleine groepen hun toetsen op school. Omdat we klassen moeten splitsen voor het afnemen van de 
toetsen, hebben wij hiervoor twee keer zoveel lokalen en toezichthouders nodig. Om deze reden zullen 
de lessen van klas 1 en 2 nog volledig online plaatsvinden in deze eerste week na de vakantie. Deze 
lessen vinden plaats volgens het 45 minuten rooster en gaan zoveel als mogelijk door.  

Omdat leerlingen een lange periode vanuit huis lessen hebben gevolgd, vinden het heel belangrijk om 
aandacht te besteden aan het groepsproces, nu zij weer op school mogen komen. Daarom zullen wij 
een extra mentorles inroosteren. Voor leerlingen van klas 1 en 2 vindt deze mentorles plaats in de 
week van 1 tot 5 maart, in de middag. Dit betekent dat de reguliere lessen online worden gegeven, en 
dat zij later in de middag op school worden verwacht voor een mentorles. In Magister komt te staan 
wanneer deze mentorles plaatsvindt. Leerlingen van klas 3 krijgen deze extra mentorles op maandag 
8 maart in verband met de toetsweek. 

In de week van 8 maart zullen de leerlingen van klas 1 t/m 3 minimaal 1 dag per week les op school 
volgen. We streven ernaar dat elke leerling 2 dagen per week les op school volgt. We rouleren de 
dagen dat leerlingen op school zijn de komende weken.   

Leerlingen in de onderbouw (klas 1 en 2) gaan naar school in een vast tweetal, zij zitten bij alle lessen 
naast elkaar. Dit is een van de versoepelingen die het kabinet gisteren bekend heeft gemaakt. 
Mentoren maken deze tweetallen en geven dit door aan de leerlingen. Hierdoor is het mogelijk om 
iets meer leerlingen naar school te laten gaan.  

Toch is het nodig om klassen van 20 leerlingen of meer te splitsen, zodat we de 1,5 meter afstand in 
de lokalen kunnen waarborgen. De helft van de klas is op school, de andere helft volgt de les vanuit 
huis, via Teams. In Magister komt te staan of leerlingen de les vanuit huis volgen (er staat dan ‘online’ 
in het rooster) of op school (er staat dan een lokaal in het rooster). Voor leerlingen in de bovenbouw 
(klas 3 en 4) geldt dat zij altijd alleen zitten. Het werken in vaste tweetallen is onmogelijk in verband 
met de lessen die zij volgen in verschillende clusters.  

Volgens de richtlijnen volgen alle examenleerlingen ook de komende tijd al hun lessen op school. De 
meeste vierde klassen zullen wel worden gesplitst, omdat zij anders met teveel leerlingen in het lokaal 
zitten. 

We proberen klassen zoveel als mogelijk in een vast lokaal lessen te laten volgen. Hierdoor beperken 
we de loopmomenten. Een vaste looproute zal dan ook niet worden ingevoerd. 
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De lessen BO zullen vanaf 8 maart ook weer gegeven worden. Volgens het protocol mogen deze lessen 
zowel binnen als buiten worden gegeven. De BO docent zal hierover communiceren met de klas. Volg 
je vanuit huis lessen op het moment dat de BO les wordt gegeven, dan heb je een tussenuur. 

 

Dagindeling: Nu we ook weer lessen op school mogen 
verzorgen, zullen we teruggaan naar de lesduurlengte van 70 
minuten. Wij waren voornemens een kleine aanpassing te 
doen in de dagindeling, op basis van een eerder uitgezette 
evaluatie onder leerlingen en medewerkers van de school. Na 
een aantal mogelijkheden te hebben besproken, hebben we 
de dagindeling zoals hiernaast te zien is, voorgelegd aan de 
MR ter instemming. Hier heeft de MR hiermee ingestemd. 
Deze dagindeling zal per 8 maart gaan gelden.  

De docent zal zich in het eerste deel van de les richten op de 
leerlingen die op school en online aanwezig zijn. Tijdens de 
zelfstandige werktijd zal de docent zich vooral richten op 
leerlingen die in het lokaal aanwezig zijn.  

 

Basisregels op school: Onderstaande regels gelden voor alle leerlingen en medewerkers. 

       -      Je komt alleen op school als je geen (lichte) klachten hebt. 

- Je houdt 1,5 meter afstand van elkaar. 
- Je ontsmet je handen bij binnenkomst op school en bij binnenkomst in het lokaal. 
- Je maakt je tafel schoon bij binnenkomst en bij het verlaten van het lokaal.  
- Je gebruikt je kluisje zo min mogelijk, om het aantal loopmomenten te beperken. 
- Je draagt een mondkapje als je door de school beweegt, bijvoorbeeld in de gang en de aula. 

Zittend in de klas mag het mondkapje af. 
- Leerlingen van klas 1 en 2 pauzeren de eerste pauze bij voorkeur buiten (eventueel in de tent 

op het plein). Bij slecht weer kunnen zij pauzeren op het oranje lesplein of in de aula. In de 
tweede pauze pauzeren zij in het lokaal waar zij les hebben gehad. Voor leerlingen van klas 3 
en 4 geldt dit precies andersom; pauze 1 in het lokaal en pauze 2 buiten het lokaal. 

Leerlingen en medewerkers gaan in quarantaine als zij in nauw contact zijn geweest met iemand die 
besmet is met het coronavirus. Met nauw contact wordt bedoeld: langer dan 15 minuten (op een dag) 
op minder dan 1,5 meter van elkaar. 

Toezichthouders: Omdat we klassen gaan splitsen, hebben we extra toezichthouders nodig voor de 
examenklassen. Zij volgen alle lessen op school. Afgelopen periode hebben de docenten BO een groot 
deel van dit toezicht verzorgd. Nu de lessen BO weer doorgaan zijn we op zoek naar toezichthouders. 
Ouders en andere geïnteresseerden die tijd hebben om tegen vergoeding een of meerdere dagen in 
de week toezicht te houden, vragen wij om contact met ondergetekenden op te nemen.  

Dagindeling 70 minuten rooster 

Les 1 08.30 - 09.40 uur 

Looptijd 09.40 - 09.45 uur 

Les 2 09.45 - 10.55 uur 

Pauze 10.55 - 11.15 uur 

Les 3 11.15 - 12.25 uur 

Looptijd 12.25 – 12.30 uur 

Les 4 12.30 - 13.40 uur 

Pauze 13.40 - 14.00 uur 

Les 5 14.00 - 15.10 uur 

Looptijd 15.10 – 15.15 uur 

Les 6 15.15 - 16.25 uur 
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Kantine: Voorlopig blijft de kantine gesloten. Neem daarom je eigen lunch en drinken mee naar school. 

Noodopvang: De noodvang blijft open voor de leerlingen die er nu gebruik van maken. Op de dagen 
dat zij hun lessen online volgen, kunnen zij terecht in de trajectklas en/of lokaal 150. Mocht je geen 
gebruik meer willen maken van de noodopvang, dan vragen wij dit door te geven aan Wida. 

Toetsen en de doorstroomnorm: Nu leerlingen weer op school mogen komen, kunnen er ook weer 
toetsen afgenomen worden. Op dit moment voeren we het gesprek over het toepassen van de 
doorstroomnormen aan het einde van het schooljaar. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal dit in 
de MR worden besproken. Vervolgens zullen we hier zo spoedig mogelijk over communiceren.  

Steward op school programma: Samen zorgen voor een schone en veilige school, dat vinden we 
belangrijk op Houtens. Daarom zouden we vanaf begin maart starten met dit programma, waarin 
leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en hun omgeving. Vanwege de huidige 
maatregelen is besloten de start van dit programma uit te stellen. Zodra we kunnen starten, ontvang 
je hier informatie over.  

Wij hopen jullie via deze weg voldoende geïnformeerd te hebben. Neem in geval van vragen vooral 
contact met ons op. 

Met vriendelijke groet,   
 

Jasper Gaasenbeek, afdelingsleider onderbouw, jaspergaasenbeek@mijnhoutens.nl  
Patricia Kronenburg, afdelingsleider bovenbouw, patriciakronenburg@mijnhoutens.nl  
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