
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van Houtens klas 1, 2, 3 en 4  
 
Houten, 13 januari 2021 
 
Betreft: verlenging schoolsluiting coronavirus 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Verlenging lockdown 
Gisterenavond gaf premier Rutte weer een persconferentie. De overheid heeft besloten dat 
middelbare scholen langer gesloten moeten blijven. De verlengde lockdown duurt in elk geval tot en 
met zondag 7 februari 2021. 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.  

Veel zaken blijven hetzelfde. De examenklassen en de leerlingen in de noodopvang blijven op school 
les volgen, aan alle overige leerlingen zullen wij online les blijven geven. Een belangrijke wijziging is 
dat ook leerlingen onderling nu 1,5 meter afstand moeten houden. Om dit te organiseren voor 
leerlingen van klas 4 hebben wij echt even tijd nodig. Wij zullen daarom de lessen aan leerlingen van 
klas 4 deze donderdag en vrijdag online verzorgen. Wij rekenen daarin op jullie begrip. Maandag 18 
januari ontvangen we de leerlingen van klas 4 graag weer op school. Leerlingen die gebruik maken van 
de noodopvang zijn wel op school deze dagen. 

Een andere wijziging is dat we hebben besloten de lessen BO te laten vervallen voor alle klassen. In 
deze lessen is het onmogelijk om altijd 1,5 meter afstand te kunnen houden. Daarnaast hebben we de 
docenten BO nodig om het onderwijs aan klas 4 op school mogelijk te maken.  
 
Aanpassing lesduurlengte 
Wij hebben de online lessen geëvalueerd. Uit die evaluatie 
volgt een wijziging in de lesduurlengte, die loopt tijdens de 
lockdown. Alle lessen worden ingekort naar een lesduur van 
45 minuten. Op elke les volgt een pauze van 15 minuten. In 
deze pauze kunnen leerlingen even de benen strekken, naar 
het toilet gaan of iets te drinken pakken. Even weg achter het 
scherm. Deze lesduurlengte geldt zowel voor de online lessen 
als de lessen op school. We kiezen hiervoor, omdat docenten 
zowel online als fysieke lessen verzorgen op een dag.  
 
Deze wijziging zal maandag 18 januari ingaan.  
 
 
 
  

Lesduurlengte tijdens de lockdown 

Les 1 08.30 – 09.15 uur 

Pauze 09.15 – 09.30 uur 

Les 2 09.30 – 10.15 uur 

Pauze 10.15 – 10.30 uur 

Les 3 10.30 – 11.15 uur 

Pauze 11.15 – 11.30 uur 

Les 4 11.30 – 12.15 uur 

Pauze 12.15 – 12.30 uur 

Les 5 12.30 – 13.15 uur 

Pauze 13.15 – 13.30 uur 

Les 6 13.30 – 14.15 uur 

  



Klas 4 en de noodopvang  

Wij zijn blij dat wij examenleerlingen onderwijs op school kunnen bieden. Tegelijkertijd zijn wij samen 
verantwoordelijk voor elkaars gezondheid. Wij merken dat er veel zorg is bij leerlingen en 
medewerkers over leerlingen die zich niet houden aan de mondkapjes- en hygiëneregels. Gelukkig 
doen de meeste leerlingen het geweldig, maar sommigen moeten wij meerdere malen per dag 
aanspreken. Leerlingen die de veiligheid van medeleerlingen en/of medewerkers bij herhaling niet 
serieus nemen door zich niet te houden aan de maatregelen, zullen wij vanaf nu aangeven dat zij de 
lessen verder thuis online moeten volgen.  

In de gangen is het belangrijk dat leerlingen goed rechts houden. Leerlingen moeten achter elkaar 
lopen aan de rechterzijde van de gang met 1,5 meter ruimte tussen elkaar. De gangen zijn dan breed 
genoeg om elkaar ook in tegengestelde richting te passeren. Wij kijken of dit werkt. Indien nodig 
kunnen wij ook eenrichtingsverkeer instellen, maar dat betekent in ons gebouw dat vaak omgelopen 
moet worden. In die zin zal het gedrag van de leerlingen bepalend zijn voor de maatregelen die wij 
verder moeten treffen.  
  
Om de 1,5 meter afstand onder leerlingen te kunnen waarborgen, zullen klassen met meer dan 15 
leerlingen worden gesplitst. Beide halve klassen volgen de les vanuit aangrenzende lokalen. De docent 
is in een van beide lokalen aanwezig. De leerlingen in het andere lokaal volgen de instructie online. We 
vragen leerlingen om oordopjes mee te nemen. In dit lokaal is in principe een toezichthouder 
aanwezig. Tijdens het zelfstandig werken of de verlengde instructie zal de docent wisselen tussen beide 
lokalen. Leerlingen zien in Magister in welk lokaal zij worden verwacht.  
 
Ook houden leerlingen pauze in het lokaal, op hun eigen plek. Eén pauze per dag mogen leerlingen 
pauzeren in de aula of buiten op het plein, volgens een rooster dat zal worden gemaakt. Leerlingen 
kunnen hun kluisje alleen aan het begin en einde van de lesdag gebruiken. Neem je boeken, eten en 
drinken voor de hele dag dus mee in je tas. De kantine zal gesloten zijn zolang de huidige maatregelen 
gelden.  
 
Buiten het lokaal blijft het gebruik van een mondkapje verplicht. Wij vragen daarnaast aan leerlingen 
om direct na hun lessen naar huis te gaan. Langer op school blijven dan nodig verhoogt het risico op 
verspreiding en dat is wat wij juist niet willen.  

 
Afspraken tijdens de online lessen voor leerlingen van klas 1 tot en met 3 
We verwachten dat alle leerlingen aanwezig zijn in alle lessen. Anders dan eerder gecommuniceerd 
verwachten wij ook dat leerlingen hun camera aanzetten, tenzij de docent anders aangeeft. Op deze 
manier heeft de docent meer interactie met de leerlingen en kan er beter gecontroleerd worden of 
alle leerlingen actief aanwezig zijn. Volgens AVG-wetgeving is dit toegestaan, we verzoeken leerlingen 
om zelf een gekleurde achtergrond kiezen. Het is belangrijk dat lessen worden geopend vanuit de 
Teams agenda. Voor digitale ondersteuning kun je contact opnemen met de ICT-afdeling 
(ict@mijnhoutens.nl). 
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Toetsen  
Klas 1 en 2:  
Toetsen zullen waar mogelijk formatief plaatsvinden. Bij formatieve toetsen wordt de voortgang van 
de leerling getoetst en krijgen zij feedback in plaats van een cijfer. Toetsen voor een cijfer worden 
alleen afgenomen als de school weer geopend is, uitgezonderd enkele toetsen die wel vanuit huis 
gemaakt kunnen worden. Met deze maatregelen gaan we er voorlopig vanuit niet te hoeven afwijken 
van het toetsprogramma in de onderbouw.  
 
Klas 3 en 4: 
De toetsweek staat in de week van 1 maart gepland voor leerlingen van klas 3 en 4. In de online lessen 
en de lessen die we vanaf 8 februari weer op school verwachten te geven, bereiden we leerlingen 
hierop voor. De toetsweek zal daarom ook gewoon doorgaan. We zullen naar aanleiding van  de 
resultaten bepalen of er extra faciliteiten voor leerlingen nodig zijn.  
 
Activiteiten 
Activiteiten buiten het lesprogramma om zullen niet door gaan. Dit betekent dat deze worden verzet 
naar een later moment of mogelijk geannuleerd worden. Uiteraard zullen we je hierover informeren.  
 
Ontwikkelweek 
In de jaaragenda staat in de week van 15 februari een ontwikkelweek gepland. We waren van plan om 
deze week met een verkort lesrooster en online lessen te gaan werken. We hebben besloten deze 
ontwikkelweek uit te stellen tot een nader te bepalen moment. Mocht de school vanaf 8 februari weer 
geopend worden, dan benutten we de lestijd op school graag zo goed als mogelijk.  
 
Steward op school programma  
Samen zorgen voor een schone en veilige school, dat vinden we belangrijk op Houtens. We willen 
leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en de omgeving. We starten daarom met 
het ‘Steward op school’ programma. Leerlingen surveilleren tijdens de pauze in de aula, in de gangen 
en wanneer er veel leerlingen buiten zijn ook op het schoolplein. Ze spreken waar nodig andere 
leerlingen aan op hun gedrag, zoals het opruimen van afval. Deze benadering gebeurt vanuit het 
principe van gelijkwaardigheid en de toon is positief. Alle leerlingen van Houtens krijgen een training 
van Op IJgen Weize, een organisatie die gespecialiseerd is in voorbereidingstrajecten rond dit thema. 
Deze trainingen stonden gepland in de komende weken. Er zal worden gezocht naar nieuwe data voor 
deze trainingen. Meer informatie over het Steward op school programma lees je in bijgevoegde brief. 
  
Wij hopen jullie via deze weg voldoende geïnformeerd te hebben. Neem in geval van vragen vooral 
contact met ons op. 

  
Met vriendelijke groet,   
 
De schoolleiding 

 


