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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
alle leerlingen.

Datum
Ons kenmerk
Onderwerp

: 24 februari 2021
: AGR24022021
: Meer onderwijs op school vanaf 1 maart 2021.

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Gisteren heeft de overheid bekend gemaakt dat de scholen voor voortgezet onderwijs
vanaf 1 maart verder open mogen. Dat betekent dat de leerlingen weer meer lessen
op school kunnen gaan volgen. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden:
-

leerlingen moeten minimaal één dag per week naar school gaan;
leerlingen moeten in de aula en in de lokalen 1,5 meter afstand houden ten
opzichte van elkaar en ten opzichte van de medewerkers;
tijdens het lopen is een mondkapje verplicht;
leerlingen mogen in vaste duo’s op school zijn, deze duo’s hoeven onderling
geen afstand te houden, ze moeten wel afstand houden tot andere leerlingen
en medewerker en
de examenleerlingen moeten voor alle lessen naar school komen.

Binnen Olympia hebben we vandaag afgesproken dat we proberen om alle leerlingen
van leerjaar 1, 2 en 3 ongeveer 50% van de onderwijstijd op school te laten volgen,
de overige lessen blijven online. Leerjaar 4 volgt alle lessen op school. Enkele uren
komen te vervallen om ruimte te maken voor de andere leerlingen die nu naar school
mogen gaan.
Met de beperking van het aantal leerlingen dat tegelijkertijd in de aula, of in sommige
lokalen kan zijn, heeft dit gezorgd voor een behoorlijke puzzel die gelegd moest
worden. Omdat we weten hoe fijn het voor onze leerlingen en voor onze collega’s is
om weer op school te zijn, zijn we de uitdaging graag aangegaan.
Het betekent wel dat er geen ideaalplaatje te maken is, er moeten compromissen
gesloten worden.
We hebben de keuze gemaakt om te gaan werken met een 40-minutenrooster en
om de twee aparte pauzes te vervangen door één langere pauze, die tevens de reistijd
is voor leerlingen tussen school en thuis (en omgekeerd). We hebben alle lessen
zoveel mogelijk op 4 dagen ingeroosterd in plaats van op 5 dagen. Dit betekent dat de
lesdagen wel langer worden.
We zijn tot een schema gekomen dat wordt omgezet in het nieuwe lesrooster. Bij die
omzetting zijn wellicht nog aanpassingen in het schema nodig om alles passend te
krijgen. In het rooster van de leerlingen zal het definitieve resultaat zichtbaar zijn.

In het onderstaande schema staan de dagdelen waarop de leerlingen elke
week naar school komen, op de andere dagdelen worden de online lessen
gepland.
Alle lessen (op school en online) moeten gevolgd worden.
Lesuur
1 t/m 4
(8.20-11.00
uur)
Pauze
60 minuten
5 t/m 8
(12.00-14.40
uur)

Pauze
10 minuten
9 en 10
(14.40-16.30
uur)

Maandag
Leerjaar 1
Leerjaar 4

Dinsdag
Leerjaar 2
Leerjaar 4b+k
Leerjaar 3b+k

Woensdag
Leerjaar 1
Leerjaar 4

Donderdag
Leerjaar 2
Leerjaar 3b+k
(E&O)
Leerjaar 3gt

Vrijdag
Leerjaar 4
Leerjaar 3b+k
Leerjaar 3gt

Leerjaar 2
Leerjaar 4

Leerjaar 1
Leerjaar 4

Leerjaar 2
Leerjaar 4
Leerjaar 3b+k

Leerjaar
Leerjaar
Leerjaar
Leerjaar
(Z&W)
Leerjaar
Leerjaar

Leerjaar 4
Leerjaar 3gt

Ruimte voor
(inhalen van)
toetsen

Ruimte voor
(inhalen van)
toetsen

Ruimte voor
(inhalen van)
toetsen

1
3g
4g
3b+k
3t
4t

Ruimte voor
(inhalen van)
toetsen

Ruimte voor
(inhalen van)
toetsen

Door te werken met de vaste koppels van leerlingen is het mogelijk om steeds een
hele klas tegelijk lessen te laten volgen. Deze koppels worden door school gemaakt en
staan niet ter discussie.
U moet er rekening mee houden dat de catering in de aula gesloten zal zijn. Uw kind
moet, indien nodig, zelf eten en drinken mee naar school nemen.
Ik ben blij dat ik uw kind weer veel vaker op school ga tegenkomen. Natuurlijk hoop ik
dat we met z’n allen goed gezond zullen blijven en kunnen toewerken naar een
verdere opening van de school.
Met vriendelijke groet,

A. Gerritsen
Directeur

