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Vanaf 4 januari draait onze school met een aangepast lesrooster vanwege de corona omstandigheden in Nederland. 

Praktijkonderwijs in Nederland is door de overheid uitgesloten van de lockdown. Dat betekent dat wij zoveel mogelijk 

lessen op school door moeten laten gaan. Dat is voor leerlingen en medewerkers niet makkelijk. We moeten namelijk zo 

goed als kan aan ieders veiligheid en gezondheid denken. We vragen daarom nadrukkelijk om je te houden aan alle 

voorzorgsmaatregelen zoals: 

- Bij klachten zoals verkouden, hoesten, keelpijn, koorts en reuk- of smaakverlies dan blijf je thuis 

- Laat je testen als je klachten hebt 

- Blijf thuis als een huisgenoot positief getest is 

- Draag tijdens bewegingen in de school altijd een schoon (!) mondkapje 

- Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van alle medewerkers van onze school tijdens de praktijk- en gymlessen 

- Was je handen bij binnenkomst in de school en daarna regelmatig. Er hangen overal ontsmettingspompjes 

 

1. Gymlessen 

Op maandag 11 januari starten alle gymlessen weer. Hiervoor is de gemeente en de VO-raad geraadpleegd. De gemeente 

heeft de RUIVERT sporthal beschikbaar gesteld voor al onze gymlessen. Alle gymlessen worden dus in de RUIVERT sporthal 

gegeven. De gymlessen worden op de normale lestijden volgens het lesrooster gegeven behalve voor: 

 

Klas 1B 12 januari les 1+2 thuisles tot 9.45 uur 

les 3+4 gymles (Ruiverthal); daarna 

pauze op school en praktijkles 

Klas 1C 12 januari les 7+8 gymles (Ruiverthal); wiskunde 

verschuift naar les 3 thuis 
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Klas 1C 14 januari Gymles van 10.55 uur tot 12.30 uur in 

de Ruiverthal 

 

2. De Praktijklessen 

Eerder is via de Singeldingen van 16 december (zie website) gecommuniceerd dat alle praktijklessen doorgaan. Dat geldt 

voor alle praktijklessen op de normale roostertijden. Dus als je normaal de eerste 2 lesuren vrij bent, dan is dat nu ook zo. 

Daar is deze week enige onduidelijkheid over geweest. De EHBO lessen, de extra taal & rekenlessen en de NT2 lessen 

worden op afstand (thuis) gevolgd via huiswerk of online. 

 

Aanpassingen 

Oriëntatie deco aan 1Ba (woensdag les 3+4); de docent maakt een afspraak met de leerlingen. 

Oriëntatie bouw aan 1Ab (vrijdag les 1+2); de docent maakt een afspraak met de leerlingen.  

 

Zie ook op onze website SingelDingen van 16 december 2020. 

 

3. De theorielessen 

De leerling maakt zijn huiswerk tijdens de gebruikelijke roostertijden. De leerling is dan beschikbaar voor de leraar en de 

leraar voor de leerling. Er is geen sprake van constant les "online". Wij noemen het "onderwijs op afstand". De leraar is 

bereikbaar via telefoon, whatsapp of Teams. De leraar kan je ook uitnodigen voor een "online" les. Dat is dan via Teams op 

je telefoon of laptop. 

 

4. Sport en Fun 

Deze lessen op vrijdagmiddag vervallen tot nader bericht.  

 

Tenslotte 

Volgende week vrijdag verschijnt er weer een SingelDingen met nieuwe informatie. Als u vragen heeft kunt u contact 

opnemen met de leraar die de les verzorgt. Dat kan per mail (zie bijlage locatiegids) of via een terugbelverzoek (0412 

224110). Wij zijn ons er van bewust dat alles voor iedereen anders is en dat daar door zaken soms niet helemaal lopen zoals 

gewenst. Samen redden we het wel! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 


