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Castricum, 2 maart 2021 
 
 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 
 
 
We zijn erg blij dat het kabinet heeft besloten dat de VO-scholen vanaf 1 maart voor alle leerlingen 
weer gedeeltelijk open gaan. De scholen mogen de eerste week gebruiken om deze heropening voor 
te bereiden en daar zijn we hard mee aan de slag gegaan. In dit bericht informeren we jullie over de 
uitgangspunten van het ministerie en over de manier waarop onze school daarmee omgaat. De 
exacte uitwerking van het programma en de roosters worden in de loop van deze week aan jullie 
toegestuurd. Alle leerlingen gaan zoveel mogelijk naar school, minimaal één dag per week. 
 
Uitgangspunten van het ministerie 
 
Leerlingen weer gedeeltelijk naar school 
Alle leerlingen gaan zoveel mogelijk naar school, minimaal één dag per week. Examenleerlingen en 
kwetsbare leerlingen krijgen daarbij de voorkeur. 
 
Afstand houden 
- Leerlingen moeten 1,5 meter afstand houden tot elkaar en tot de medewerkers van de school. 
- In de gangen is 1,5 meter afstand houden niet altijd mogelijk. Hier wordt een mondkapje gedragen. 
- Het advies aan de school is om tweetallen te maken, zij hoeven onderling geen afstand te houden. 
 
Mondkapje 
Leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen. 
 
Contact beperken 
- Leerlingen gaan alleen naar school en naar huis. 
- Klassen blijven zoveel mogelijk gescheiden. 
- Leerlingen zijn zoveel mogelijk in vaste groepen op school. 
- Er wordt met gespreide begin- en eindtijden gewerkt. 
- Er wordt zoveel mogelijk met vaste plattegronden in de klas gewerkt. 
 
L.O.-lessen 
De L.O.-lessen worden zoveel mogelijk buiten gegeven met 1,5 meter afstand tussen de leerlingen 
onderling en tot de docent. 
 
Uitgangspunten van onze school 
Voor de voorjaarsvakantie hebben we de uitgangspunten voor de vormgeving van het onderwijs bij 
een mogelijk gedeeltelijke heropening besproken met verschillende geledingen binnen de school. De 
meningen over de vraag of er hele klassen (verdeeld over 2 of 3 lokalen) of een deel van de 
leerlingen per klas naar school kunnen komen waren verdeeld. De schoolleiding heeft gekozen voor 
de vorm waarbij een deel van de klas naar school komt. Het verdelen van klassen over meerdere 
lokalen is organisatorisch niet haalbaar in verband met het grote aantal extra begeleiders dat nodig is 
voor de lessen.  
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De uitgangspunten voor de heropening worden: 

• We hanteren het 40-minuten-rooster met een grotere middagpauze, waarbij het 1e t/m het 
6e uur op school worden gegeven en het 7e en 8e uur online wordt gewerkt (rooster van vóór 
de Kerst). Mavo examenleerlingen krijgen een aanpassing in lestijden. 

• Onderbouwleerlingen zitten in vaste tweetallen in de klas, bovenbouwleerlingen zoveel 
mogelijk in vaste tweetallen. 

• Halve klassen op school en halve klassen thuis, één dag op en één dag af. 
• De LO-lessen worden, voor zover mogelijk, in hele klassen op de sportvelden verzorgd. 
• De examenleerlingen van de Mavo volgen zo veel mogelijk alle lessen in hele klassen, in de 

gymzalen. Zij krijgen een aanpassing in lestijden om dit mogelijk te maken. 
• De examenleerlingen Havo en Vwo draaien van het 1e t/m het 6e uur mee in een rooster met 

halve klassen en het 7e en 8e uur met hele klassen op school. 
Na de uitwerking kunnen er eventueel nog kleine aanpassingen op bovenstaande uitgangspunten 
volgen. 
 
We kijken ernaar uit om jullie in de week van 8 maart weer op school te ontmoeten! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jesse Bos  
Conrector 
 
 


