
Indeling van de lessen vanaf 3 december 
Vanaf 3 december worden de lessen op het Bonhoeffercollege volgens een afwijkende indeling 

aangeboden. In dit document wordt de achtergrond toegelicht, algemene regels rond corona en de 

praktische uitwerking voor de lessen van de leerlingen. 

Achtergrond 

In de weken 45 tot en met 47 is het aantal coronabesmettingen op school toegenomen van 10 per 

week naar bijna 10 per dag. Uit het contactonderzoek komt een sterk vermoeden naar voren dat de 

pauzes een grote bijdrage hebben aan de verspreiding van het coronavirus door de school. Het 

contactonderzoek laat ook zien dat leerlingen die veel met een besmette leerling samen hebben 

gewerkt, daadwerkelijk een groot risico hebben om COVID-19 te krijgen. De school heeft bij 

besmettingen de lijn gevolgd om leerlingen die veel contact hebben gehad met een besmette leerling 

naar huis te sturen, maar ervaring leert dat de school hier achter het virus aanjaagt, maar er niet in 

slaagt om de verspreiding een halt toe te roepen (dat gaat gewoon door via nauwe contacten die 

weer nieuwe contacten maken). In de onderbouw kunnen besmettingen nog wel binnen een klas 

blijven, maar in de bovenbouw is gebeurd dat in hele korte tijd de besmetting door een hele jaarlaag 

gaat. 

Veel leerlingen en medewerkers zijn echt heel ziek van COVID-19 geworden. We zullen dus de manier 

waarop we onderwijs organiseren moeten aanpakken om te voorkomen dat dit weer gebeurt. We 

rekenen erop dat we op deze wijze onderwijs kunnen blijven geven, zolang de huidige maatregelen 

van kracht zijn. 

Aanpak 

- Op school hebben leerlingen alleen contact met leerlingen uit de eigen klas (onderbouw) of 

eigen jaarlaag (bovenbouw). Dat doen we door: 

o Leerlingen gaan bij binnenkomst direct naar het lokaal en vertrekken na de laatste 

les direct naar huis. Kluisjes zijn dicht. Leerlingen nemen jassen en tassen mee de 

klas in. 

o De onderbouw en bovenbouw starten de dag op verschillende tijden. Ook gaan 

boven- en onderbouw op verschillende tijden naar huis. 

o De kleine pauze brengen leerlingen door in het lokaal. 

o De grote pauze brengen leerlingen thuis door. 

o Lessen voor de grote pauze zijn op school. Na de grote pauze zijn de lessen online, 

met uitzondering van LO en praktijkvakken. 

o Om bovenstaande mogelijk te maken, is de duur van de meeste lessen 40 minuten 

(zie lestijden hieronder). 

o Leerlingen in de bovenbouw gaan bij lessen in clusters zoveel mogelijk bij leerlingen 

zitten uit dezelfde stamklas (dit is echt belangrijk en we hebben het nodig dat 

leerlingen hier zelf ook op letten: in HAVO4 hebben we gezien dat een paar 

leerlingen binnen een paar dagen hele clustergroepen kunnen besmetten). 

- Bij besmetting: 

o Als in een klas één leerling besmet is, blijft de hele klas thuis en krijgt online les. 

o In de bovenbouw wordt bij één besmette leerling direct de hele stamklas haar huis 

gestuurd. 

o Als in de bovenbouw in een jaarlaag in meer dan één stamklas besmette leerlingen 

zitten, dan blijft de gehele jaarlaag thuis en krijgt online les. 



o We gaan geen contactonderzoek meer doen. Dat is de verantwoordelijkheid van de 

GGD. 

- Bij tussenuren, lesuitval en docenten die vanuit huis lesgeven: 

o Bovenbouwleerlingen kunnen ingeroosterde tussenuren doorbrengen op de 

balustrade (max. 3 leerlingen per tafel uit dezelfde stamklas), in een stilteruimte in 

de aula (deze zal 3 december gereed zijn) en buiten. 

o Bij lesuitval wordt de klas door een onderwijsassistent opgevangen in het 

oorspronkelijke lokaal. 

o Als docenten vanuit huis lesgeven, volgen de leerlingen online les. Dit zal zoveel 

mogelijk in de gymzalen plaats vinden, waar de leerlingen ver uit elkaar geplaatst 

worden zodat ze zo min mogelijk last hebben van omgevingsgeluid in het lokaal. 

Algemene regels 

Uiteraard blijft het heel belangrijk dat we de algemene regels van het RIVM blijven volgen. Deze zijn 

te vinden op https://www.bonhoeffer.nl/coronamaatregelen/. 

De basisregels zijn: 

- Bij klachten, blijf thuis. 

- Leerlingen houden 1,5m afstand van medewerkers. En medewerkers ook onderling. 

- Reinig vaak je handen. Volg de hygiëne-aanwijzingen op. 

- Als je loopt, gebruik je een mondkapje. Zit je in een les of eet/drink je iets, dan kan het kapje 

af. 

 

De regel over mondkapjes betekent dat alleen als leerlingen in de klas zitten, ze hun mondkapje af 

mogen doen. Als ze rond moeten lopen o.i.d. (zoals bij praktijkvakken vaak voorkomt), dan dragen 

leerlingen dus ook in de les een mondkapje. Dat geldt ook voor de docent als hij/zij in de klas 

rondloopt. 

 

  

https://www.bonhoeffer.nl/coronamaatregelen/


Indeling van de lessen 

De lessen zullen het eerste tot en met het zesde uur op school plaats vinden. De lessen het 7e, 8e en 

eventueel het 9e uur zullen online plaats vinden als het om een theorieles gaat. Praktijklessen 

worden het 7e, 8e en 9e uur wel op school gegeven. 

Aan het einde van de lesdag is uur individuele begeleiding ingepland, waarop docenten op maat 

ondersteuning aan leerlingen kunnen bieden. Leerlingen kunnen dit uur gebruiken voor hulpvragen 

aan hun docent, en docenten en mentoren kunnen bij leerlingen aangeven dat ze van dit uur gebruik 

moeten maken. Een rooster van beschikbare docenten wordt op de site geplaatst. 

 

* heb je het 7e uur een les op school, dan pauze in de aula 

  

Uur Onderbouw Bovenbouw

1 8.30 - 9.10

2 9.10 - 9.50 9.10 - 9.50

3 9.50 - 10.30 9.50 - 10.30

4 10.50 - 11.30 10.50 - 11.30

5 11.30 - 12.10 11.30 - 12.10

6 12.10 - 12.50

7 thuis 14.00 - 14.40 14.00 - 14.40

8 thuis 14.40 - 15.20 14.40 - 15.20

9 thuis / 

individuele 

begeleiding 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00

Aangepast rooster

Pauze in lokaal van het 4e uur

Pauze thuis *

8.20 - 9.10

12.10 - 13.00



Praktijkvakken 

Praktijkvakken op het 7e en 8e uur worden op school gegeven. Het gaat om de volgende vakken: 

- Muziek 

- Art 2D 

- Art 3D 

- O&O 

- CKV 

- Theater 

Tijden: 

 
 

Als leerlingen het 7e uur een praktijkvak hebben en het 8e uur een theorieles, dan gaan ze na het 7e 

uur naar huis. Als leerlingen verder dan 8 kilometer van school wonen, dan volgen ze de theorieles 

online op school. 

Als leerlingen het 8e uur een praktijkvak hebben en het 7e uur een theorieles, dan volgen ze het 7e de 

theorieles op school. 

 

Lichamelijke opvoeding 

1e en 2e uur: Volgens rooster 

3e en 4e uur: Leerlingen gaan na het tweede uur naar Wouterland. Hebben daar pauze. 

5e en 6e uur: Leerlingen gaan na het vierde uur naar Wouterland.  

7e en 8e uur: Leerlingen gaan na het zesde uur naar Wouterland. Hier een korte pauze en 

aansluitend lessen LO. 

 

Uur Onderbouw Bovenbouw

7 school 13.30 - 14.10 13.30 - 14.10

8 school 14.10 - 14.50 14.10 - 14.50

9 school 14.50 - 15.30 14.50 - 15.30

Aangepast rooster 7/8/9 uur praktijkvak

Pauze aula
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