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Castricum, 5 maart 2021 
 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

 
Vanaf 8 maart zullen de lessen op het Bonhoeffercollege gegeven worden met als basis de helft van 
de leerlingen fysiek op school, terwijl de andere helft thuis online lessen volgt. 

Aanpak  
- Op school hebben leerlingen alleen contact met leerlingen uit de eigen klas (onderbouw) of eigen 
jaarlaag (bovenbouw).  
o Halve klassen op school en halve klassen thuis, één dag op en één dag af.  
o Leerlingen in de onderbouw zitten op een vaste plek in de klas.  
o Leerlingen in de bovenbouw zitten in de stamklas altijd naast dezelfde leerling. Bij lessen in 
clusters gaan zij zoveel mogelijk naast dezelfde leerling zitten.  
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 Havo 5 en VWO 6 leerlingen komen het 1e tot en met het 6e uur in halve klassen naar school. 
Lesuur 7 en 8 worden voor alle leerlingen op school gegeven. 
o Mavo 4 leerlingen volgen alle lessen op school in de gymzalen. 
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, dit geldt ook 
voor de praktijkvakken. De gymlessen worden ook in halve klassen volgens het rooster gegeven. 
o Om bovenstaande mogelijk te maken, is de duur van de meeste lessen 40 minuten (zie lestijden 
hieronder).  
 
- Bij besmetting:  
o Als in een klas één leerling besmet is, blijft de desbetreffende halve klas thuis en krijgt online les.  
o In de bovenbouw, exclusief de examenleerlingen, wordt bij één besmette leerling direct de 
desbetreffende halve stamklas naar huis gestuurd. Bij de examenklassen gaat de hele stamklas naar 
huis. 
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. Dit is met de GGD afgestemd.  
 
- Bij tussenuren, lesuitval en docenten die vanuit huis lesgeven:  
o Bovenbouwleerlingen kunnen ingeroosterde tussenuren doorbrengen in een lokaal. Welk lokaal 
staat aangegeven op een lijst die te vinden is op het roosterbord en bij de B-gang. 
o Bij lesuitval wordt de klas door een onderwijsassistent opgevangen in het oorspronkelijke lokaal. 
Dit geldt ook als een docent vanuit huis les geeft.  
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Indeling van de lessen  
In Zermelo kunnen de verschillende starttijden van de lessen niet allemaal weergegeven worden. Let 
dus goed op de tijden die in onderstaand schema vermeld staan, deze zijn leidend. 
 

uur onderbouw bovenbouw (M3) HAVO 5 / VWO 6 
MAVO 4 in 
gymzalen 

1 8.30-9.10 8.20-9.10 8.20-9.10 8.20-9.10  
2 9.10-9.50 9.10-9.50 9.10-9.50 9.10-9.50  
3 9.50-10.30 9.50-10.30 9.50-10.30 9.50-10.30  

pauze in 
lokaal 10.30-10.50 10.30-10.50 10.30-10.50 10.30-10.50 

4 10.50-11.30 10.50-11.30 10.50-11.30 10.50-11.30  
5 11.30-12.10 11.30-12.10 11.30-12.10 11.30-12.10  
6 12.10-12.50 12.10-13.00 12.10-13.00 12.10-12.50  

pauze 12.50-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00 12.50-13.20 
7 14.00-14.40 online 14.00-14.40 online 14.00-14.40 school 13.20-14.00  
8 14.40-15.20 online 14.40-15.20 online 14.40-15.20 school 14.00-14.40 aula 

 
 
 
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.  

 
 

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 van elkaar. 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.  
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We kijken er naar uit om jullie in de week van 8 maart weer op school te ontmoeten! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 

 
Jesse Bos 
Conrector 
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