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Beste leerling, (CC: ouders, verzorgers)  
 

Tijdens de persconferentie van 24 juni is aangekondigd dat de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen 

onderling in het voortgezet onderwijs wordt losgelaten. De afstand van 1,5 meter tussen 

onderwijspersoneel en leerlingen blijft wel gehandhaafd, net als tussen onderwijspersoneel 

onderling. 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. Daarnaast vragen wij 

leerlingen met klem om géén gebruik te maken van het openbaar vervoer. Kom zoveel als mogelijk 

met de fiets naar school. In deze brief lees je welke keuzes de school in overleg met de MR heeft 

gemaakt en hoe het onderwijs er volgend schooljaar uit komt te zien. 

Hoe ziet het onderwijs eruit na de zomervakantie? 
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. 

De kantine gaat weer open, leerlingen mogen in het gebouw pauzeren. 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 

tussen de lessen door, door de ramen open te zetten en waar mogelijk 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. 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.  



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. 

Mocht de situatie veranderen, dan kan het zijn dat we volledig terug gaan 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. 

We hopen jullie met deze brief meer duidelijkheid te hebben gegeven over hoe Houtens na de 

zomervakantie onderwijs zal gaan verzorgen. Neem in geval van vragen gerust contact op met de 

mentor of leerlingcoördinator.  

Tenslotte wensen we jullie een goede zomervakantie en hopen we iedereen weer gezond terug te zien 

na de vakantie. 

Met vriendelijke groet,   

De schoolleiding 


