
Oosterwolde, 26 mei 2020 

Beste leerlingen uit de onderbouw, 

Vanaf 2 juni mogen we jullie weer voor een aantal dagen in de week op school ontvangen. We zien er 

naar uit jullie weer op school te zien. We moeten ons vanwege de veiligheid aan andere regels 

houden dan jullie gewend waren voordat de scholen moesten sluiten. Vorige week hebben jullie via 

de mail een brief ontvangen waarin je kon lezen dat we met halve groepen de lessen op school gaan 

volgen en dat je op dagen dat je niet naar school gaat, online lessen krijgt. Van je mentor hoor je of je 

in groep 1 of 2 komt. 

Deze week ontvang je een aangepast lesrooster voor de lessen van 40 minuten op school. Dit 

rooster wordt in Magister geplaatst. Bij de roostermededelingen op de website wordt aangekondigd 

wanneer je dit aangepaste rooster kunt raadplegen. Voor de meesten van jullie zal het erop 

neerkomen dat je om de dag naar school gaat. Bij een aantal tweede klassen lukt dit niet, zij komen 

iedere week twee dagen naar school en werken 3 dagen thuis. Leerlingen van basis 2 en basis 3 gaan 

elke dag naar school. 

Wisselschema  

wk datum ma di wo do vr 

23 1 juni tm 5 juni x 1 2 1 2 

24 8 juni tm 12 juni 1 2 1 2 1 

25 15 juni tm 19 juni 2 1 2 1 2 

26 22 juni tm 26 juni 1 2 1 2 1 

27 29 juni tm 4 juli 2   

 
Wisselschema  H2H, A2I, A2K en V2L 

 

 

 

 

 

Als je jouw nieuwe rooster in Magister bekijkt zal het je opvallen dat er veel minder lessen in staan. 

Hierdoor ben je korter op school en heb je maximaal één pauze. Verder zit je zoveel mogelijk in 

hetzelfde lokaal. Dit houdt in dat als de bel gaat niet jij, maar de docent van lokaal moet wisselen. 

Ook de pauze breng je door in dit lokaal. 

In onderstaande aangepaste lestijdentabel kun je zien hoe jouw dag er ongeveer uit gaat zien. De 

lessen die in je rooster ontbreken zijn de lessen van docenten die digitaal verder gaan. Op de dag dat 

je niet naar school gaat, volg je de lessen van deze docent volgens het oude rooster. Dit “oude 

rooster” staat niet in Magister maar kun je vinden op de website onder het kopje roosters. Jouw 

docent maakt hierover afspraken in Itslearning.  

Lestijden tot de zomervakantie 

Ingekort rooster (=40 min) 
1e 08.05 08.45 

2e 08.45 09.25 

3e 09.25 10.05 

Pauze 10.05 10.25 

wk datum ma di wo do vr 

23 1 juni tm 5 juni x 1 2 1   

24 8 juni tm 12 juni 1 2 1 2   

25 15 juni tm 19 juni 2 1 2 1   

26 22 juni tm 26 juni 1 2 1 2   

27 29 juni tm 4 juli 2   



4e 10.25 11.05 

5e 11.05 11.45 

6e 11.45 12.25 

Pauze 12.25 12.55 

7e 12.55 13.35 

8e  13.35 14.15 

 

Voor de dagen dat je naar school gaat, hebben we onze regels moeten aanpassen in verband met de 

veiligheid.  

Als je op school komt, plaats je je fiets in de fietsenstalling die zo dicht mogelijk bij het gebouw is 

waar je les hebt. Ga meteen naar je lokaal, je mag niet op het plein, de gang of in het 

studielandschap wachten tot de bel gaat.   

Je maakt gebruik van de in- en uitgangen van het gebouwdeel waarin je les hebt, je neemt altijd de 

kortste route. Pijlen aan de wanden  geven looprichtingen aan, zodat je eenrichtingsverkeer krijgt. 

Buitendeuren zijn alleen ingang of alleen uitgang, dat zie je aan de pictogrammen.  

De kluisjes mogen niet worden gebruikt. 

Je gaat meteen naar je lokaal en neemt plaats, nadat je de hygiëne maatregelen hebt toegepast. 

Jassen en gymtassen gaan mee het lokaal in.  

In de pauze moet je in het lokaal blijven. Je mag daar dan eten en drinken en je blijft op je plaats.  

De tafels en stoelen staan anderhalve meter uit elkaar. Deze mogen niet worden verplaatst.  

Als je binnenkomt, ontsmet je je handen en maak je je tafel schoon. Als je het lokaal verlaat en er 

geen les meer hebt, maak je de tafel weer schoon.  Benodigdheden hiervoor zijn in het lokaal 

aanwezig. 

Voor een aantal praktische lessen ga je naar vaklokaal. Je kunt je spullen achter laten in het lokaal 

waar je de andere lessen hebt. De docent doet het lokaal op slot.   

Na de laatste les, neem je de kortste route naar je fiets. Je blijft niet op het schoolplein napraten, 

maar gaat meteen naar huis. 

De kantine is dicht en er is geen catering. Neem dus zelf voldoende eten en drinken mee.  

Voor ieder die op school is, geldt het volgende: je houdt anderhalve meter afstand van elkaar en 

van personeelsleden.  

In de bijlage de regels die door de overheid zijn opgesteld en waar we ons allemaal aan moeten 

houden. Ook vind je op de website en Facebook een filmpje over hoe het straks allemaal gaat.  Het 

zal voor ons allemaal wennen zijn, maar we weten waar we het voor doen.  

Tot volgende week! 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens de afdelingsleiders, 

Sonja van der Wijk 

 


