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Door de versoepeling van de Coronamaatregelen mogen wij vanaf morgen de deuren weer 
openen. Vanaf dinsdag 2 maart gaan we weer lesgeven. We zijn blij dat dit weer mogelijk is en we 
zien er naar uit om de leerlingen te ontmoeten. We moeten dit wel doen vanuit het principe van “de 
1,5 meter school”, zoals we het afgelopen schooljaar vanaf juni ook hebben gedaan. 
Organisatorisch is dit nog best een uitdaging, aangezien in tegenstelling tot de vorige keer, ook 
onze 4e jaars leerlingen tot en met hun examen nog op school zijn.  
 
Vanuit de gedachte ‘wat is goed voor onze leerlingen’ hebben wij daarom besloten het onderwijs 
op het Cburg College als volgt vorm te geven:   
  

Vervoer van en naar school  
De overheid vraagt aan alle leerlingen om zoveel mogelijk het openbaar vervoer te vermijden en 
daarom met de fiets of lopend naar school te komen. Dit om drukte in het openbaar vervoer te 
voorkomen. Aansluitend op het advies van de overheid hebben wij ervoor gekozen om de 
aanwezige leerjaren op verschillende tijden te laten starten en eindigen met hun lessen om 
eventuele drukte te verspreiden. 
  

Het klaslokaal  
We gaan werken met volledige klassen, die les krijgen in een dubbel lokaal. Dat betekent dat er in 
één lokaal 10 tafels met stoelen staan. In een dubbel lokaal staan dus 20 tafels en stoelen. 
Hierdoor hebben de leerlingen meer ruimte en staan in het lokaal de tafels 1,5 meter uit elkaar. 
Volgens de richtlijnen van het RIVM mogen de leerlingen niet naast elkaar zitten en kunnen ze dus 
niet samenwerken. Er wordt wel gesproken over vaste tweetallen, maar wij gaan nog onderzoeken 
hoe we dit op het Cburg College gaan vormgeven. Daarom is het extra belangrijk dat iedere 
leerling al zijn/ haar spullen bij zich heeft (boeken, schrift, pen, et cetera), want spullen kunnen niet 
gedeeld worden. We maken in deze weken geen gebruik van de kluisjes.   
  
Dit “alleen zitten” zullen de leerlingen wederom niet leuk vinden, want normaal komt dit alleen voor 
bij toetsen of heel soms als strafmaatregel. De richtlijnen van de overheid zijn hierover echter weer 
heel duidelijk. We kunnen niet anders. Ook moeten de leerlingen in school de 1,5 meter 
afstandsregel in acht nemen naar elkaar toe en naar de docent toe. In de gangen en aula moet er 
een mondkapje worden gedragen 
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Individueel uitleggen door de docent zal dus veel moeilijker gaan dan gewoon. Op de plek van de 
dubbele deur tussen de lokalen komt de docentplek.   
  
Leerlingen mogen tijdens de les naar de wc, zodat groepsvorming tijdens de pauzes in de wc’s 
voorkomen wordt.  
  

Het rooster  
Klas 3 heeft iedere dag fysiek les met een aangepast rooster. 
 
Klas 3      

 
1 08.30 uur –  09.20 uur    
2 09.20 uur – 10.10 uur 
3 10.10 uur – 11.00 uur  
    
Pauze 11.00 - 11.20 
     
4 11.20 uur – 12.10 uur   
5 12.10 uur- 13.00 uur  
 
Pauze 13.00 – 13.30 uur  
      
6 13.30 uur – 14.20 uur   
7 14.20 uur – 15.10 uur 
8 15.10 uur – 16.00 uur 
 
We gaan zoveel mogelijk werken met blokuren om het geloop in de gangen te beperken. 
Leerlingen hebben op een dag zoveel mogelijk les in één lokaal. De docent wisselt van lokaal, de 
leerlingen blijven zitten. Hierdoor blijven de gangen rustig bij leswisselingen. 
De leerlingen houden alleen met hun eigen leerjaar pauze in de kantine, waarbij ze de 1,5 meter in 
acht moeten nemen.  
 
We geven vrijwel alle vakken. Om op 30 lessen te komen hebben we enkele lessen laten vervallen, 
waaronder lichamelijk opvoeding. 
 
De kantine gaat weer open. Dat houdt in dat de leerlingen tijdens de pauze-uren (dat is voor jaar 3 
van  11.00 uur - 11.20 uur en van 13.00 uur – 13.30 uur) weer op school eten kunnen bestellen. 
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Kluisjes 
De komende periode kunnen de kluisjes niet worden gebruikt, omdat hier de 1,5 meter niet kan 
worden gehouden. Daarom moeten de leerlingen (uiterlijk) morgen hun kluis leeghalen. Neem een 
tas mee om je spullen in te doen. 
 

Het schoolgebouw  
Bij binnenkomst moeten de leerlingen hun handen reinigen. In de lokalen komen doekjes, handgel 
en ontsmettingsmiddel (op waterbasis) om handen en tafels te reinigen. De tafels en 
onderwijsmaterialen zullen de leerlingen zelf moeten reinigen.   
  
Op de grond in de gangen en de trap zijn markering en pijlen aangebracht om de looproutes weer 
te geven. De ventilatie wordt nog steeds op de maximale stand gezet en de warmte-terugwinning 
wordt uitgezet. Dat betekent dat de lucht afgezogen wordt en naar buiten geblazen wordt (de lucht 
wordt dus niet hergebruikt). Zoveel mogelijk maken we ook gebruik van natuurlijke ventilatie 
(ramen en deuren open).   
  

Afsluiting  
Als je verkouden bent of grieperig, dan moet je conform de richtlijnen van het RIVM thuis blijven.   
  
We zullen de leerlingen (zoals altijd) geduldig benaderen, maar de “1,5 meter school” is ook voor 
ons complex.  
  
Het kan voorkomen dat een leerling zich niet kan of wil houden aan onze richtlijnen. Dan zullen we, 
eerder dan we normaal doen, de leerling naar huis moeten sturen. Natuurlijk bellen we dan met 
ouders en uiteraard krijgen ze een nieuwe kans. Als uiterste maatregel continueren we voor  
deze leerlingen het afstandsonderwijs. We hopen dat dit niet nodig is, want we zijn er van overtuigd 
dat elke leerling weer naar school wil.    
 
Met vriendelijke groet, 

 
 

R. Volder, M.van Tiggele en A. Liefhebber 
Schoolleiding Cburg College 
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