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Vanwege de 1,5 meter maatregel werken wij voorlopig nog met halve lesgroepen. Dit
betekent dat jouw lesdagen iedere 2 (!) weken hetzelfde zijn.
Voor meer informatie van de rijksoverheid klik je hier.
Inhoud:
1. Op welke dagen heb je les vanaf maandag 1 maart?
2. Zie ik dan al mijn klasgenoten weer?
3. Wat zijn mijn lestijden en hoe laat moet ik op school zijn?
4. Waar vind ik mijn lesrooster?
5. Wat mag wel en niet in het leslokaal
6. Wat doe ik in de pauze?
7. Mag ik mijn kluisje gebruiken?
8. Heb ik gymles en waar moet ik me omkleden?
9. Mag ik stage gaan lopen?
10. Gaat sport & fun op vrijdagmiddag door?
11. Vallen er lessen uit?
12. Is de catering geopend?
13. Is de time out geopend?
14. Is een mondkapje noodzakelijk?
15. Is de noodopvang nog open?
16. Wanneer heb ik mijn werkkleding nodig?
17. Welke looproutes moet ik volgen?

1. Op welke dagen heb je les vanaf maandag 1 maart?
De theorielessen starten weer vanaf maandag 1 maart. Omdat iedereen 1,5 meter afstand
moet houden werken we voorlopig in halve lesgroepen.
Let op dit is het lesschema:
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Je hebt de ene week dus les op maandag, woensdag en vrijdag of op dinsdag en donderdag.
En de week daarna andersom. Kijk op Zermelo wat voor jou van toepassing is. Wil je weten
hoe je Zermelo op je telefoon zet? Klik dan hier.
Ook de EHBO lessen en de lessen extra rekenen en taal starten in halve groepen vanaf 1
maart weer op school en zijn niet meer op afstand of online.
2. Zie ik dan al mijn klasgenoten weer?
Jammer genoeg niet. Omdat we voorlopig nog met halve lesgroepen moeten werken kan je
niet al je klasgenoten tegelijk ontmoeten.
3. Wat zijn mijn lestijden en hoe laat moet ik op school zijn?
Als je op school moet zijn (kijk goed op je lesrooster in Zermelo) zorg dan dat je niet te vroeg
op school komt. 10 minuten voor dat de zoemer gaat is tijd genoeg. De poort van de school
gaat om 8.10 uur open. Om 8.30 uur gaat het gebouw open.
Coaching:
Als je geen coaching hebt kom dan pas naar school als jouw les begint en niet eerder.
Weer naar huis:
Ga direct naar huis als je geen les meer hebt. Blijf niet in de aula of rond de school wachten.
4. Waar vind ik mijn lesrooster?
Jouw lesrooster staat in Zermelo. Zorg dat je jouw Hooghuis emailadres
(leerlingnummer@hethooghuis.nl) en wachtwoord bij de hand hebt. Kijk hier voor uitleg hoe
je Zermelo kan installeren. Als het je niet lukt vraag dan hulp thuis of op school.

5. Wat mag wel en niet in het leslokaal?
Houd altijd 1,5 meter afstand van de ander. Ontsmet je handen voor dat je het lokaal in gaat.
In ieder lokaal hangt een ontsmetter. Loop niet door het lokaal en luister goed naar de uitleg
van jouw leraar. Zorg dat je brood en drinken bij je hebt de catering is gesloten.
6. Wat doe ik in de pauze?
De leerlingen van klas 1 pauzeren in de kleine en
de grote pauze op het Plein, dus niet in de aula.
Natuurlijk mag je ook buiten op het schoolplein
pauzeren. Loop niet het gebouw in en uit tijdens
de pauzes.
Houd ook tijdens de pauzes 1,5 meter afstand van
elkaar en houd je mondkapje als je in de school
loopt. Blijf tijdens pauzes zitten. Er zijn voldoende
zitplaatsen.
De leerlingen van klas 2, 3, 4 en 5 pauzeren in de kleine en de grote pauze in de aula.
Natuurlijk mag je ook buiten op het schoolplein pauzeren. Loop niet het gebouw in en uit
tijdens de pauzes.
Houd ook tijdens de pauzes 1,5 meter afstand van elkaar en houd je mondkapje op als je in
de school loopt. Blijf tijdens pauzes zitten. Er zijn voldoende zitplaatsen.
7. Mag ik mijn kluisje gebruiken?
Ja, je mag je kluisje gebruiken. Zorg wel dat je van te voren
altijd je handen ontsmet. Er hangen voldoende
ontsmettingspompjes in de school.

8. Heb ik gymles en waar moet ik me omkleden?
Ja, je hebt gymles. Onze gymlessen starten weer met halve lesgroepen vanaf maandag 1
maart. De gymlessen worden op de normale roostertijden gegeven. Je kleedt jezelf om in de
kleedkamers.
Denk aan je gymkleding!

9. Mag ik stage gaan lopen?
Ja, dat mag. Als je een stage-contract hebt dan ga je stage lopen. Het mag alleen als jij en
jouw stage adres zich aan alle regels houden die gelden voor die sector. Als je twijfelt
overleg dan met jouw stagedocent.
10. Gaat sport & fun op vrijdagmiddag door?
Dat weten we nog niet. Op dit moment zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken. Je
hoort er in de loop van volgende week meer over.
11. Vallen er lessen uit?
Ja, er kunnen lessen uitvallen omdat de leraar gezondheidsklachten heeft en omdat we geen
vervanger kunnen vinden. Als we het op tijd weten zetten we lesuitval altijd op de website.
Klik hier als je wilt kijken of er lesuitval is.
12. Is de catering geopend?
Nee, de catering en de drankautomaat zijn gesloten. Neem dus zelf
brood en drinken mee svp.
13. Is de time out geopend?
Ja, de time-out is geopend.
14. Is een mondkapje noodzakelijk?
Ja, een mondkapje is verplicht tijdens alle bewegingen in de school. Als je zit dan mag het
mondkapje af. Verschoon het mondkapje dagelijks. Als de leraar er om vraagt dan draag je
ook in het leslokaal je mondkapje. Meer weten? Klik hier

15. Is de noodopvang nog open?
Nee, vanaf 1 maart is de noodopvang gesloten. De leerlingen doen mee aan het lesrooster
zoals dat vanaf 1 maart draait.
16. Wanneer heb ik mijn werkkleding nodig?
Voor de meeste praktijkvakken heb je werkkleding nodig. Zonder werkkleding kan je niet
meedoen aan de praktijkles.
17. Welke looproutes moet ik volgen?
Op het Plein volg je de blauwe pijlen. Loop nooit tegen de
richting in, ook al moet je een stukje omlopen.
In de theoriegangen volg je de groene pijlen. Loop nooit
tegen de richting in.

