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1. Inleiding
Op 2 juni gaan alle scholen voor voortgezet onderwijs gefaseerd open. De veiligheid en gezondheid
van onze leerlingen en ons personeel staan hierin voorop.
Door de sociale partners (VO-raad en de vakbonden) is op basis van de richtlijnen van het RIVM een
protocol voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld. Het protocol gaat uit van 1,5 meter afstand
tussen iedereen, zowel leerlingen als personeel.
De richtlijnen op het gebied van inzetbaarheid personeel, veiligheid en hygiëne in dit protocol zijn in
principe ontleend aan het protocol van de sociale partners (te vinden op https://www.voraad.nl/artikelen/voorbereiding-op-heropening-vo-scholen).
In de praktijk betekent dit dat in veel gevallen ongeveer een derde van onze leerlingen tegelijkertijd
in de school aanwezig kan zijn. De leerlingen gaan dus gespreid naar school. Dit beperkt ook de druk
op de publieke ruimte en het openbaar vervoer.
Bij nieuwe inzichten of nieuwe richtlijnen vanuit het kabinet en/of het RIVM wordt dit protocol
herzien.

1.1 Overzicht wijzigingen
In dit document geldt: de laatste wijzigingen zijn in rood. In de tabel hieronder zijn alle
aanvullingen/wijzigingen terug te vinden.
Datum
28 mei

Paragraaf
3.7 Vervoer

26 juni

6. Rooster
toetsweek leerjaar
4/5
3.3 Positief getest
op Covid-19

26 juni
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Wijziging
Richtlijnen OV voor leerlingen die meer dan 8 km ver wonen en
geen alternatief vervoer hebben.
26 juni: herkansing Latijn periode 2

Richtlijnen huisgenoot/gezinslid met corona aangepast.

3

2. Inzetbaarheid van personeel
Als school voldoen we aan verplichtingen in de arbowet. We informeren ons personeel over de
maatregelen die we tegen de besmettingsrisico’s nemen en over de wijze waarop iedereen de RIVMrichtlijnen moet naleven. We houden toezicht op het naleven van de instructies.
Dit protocol wordt voorgelegd aan het personeel en de MR. Leerlingen en ouders krijgen via de
mail/de website vervolgens alle relevante informatie.

2.1 Beschikbaar zijn voor school
Personeel dat gezond is, is in principe beschikbaar voor het verzorgen van het onderwijs op school.
Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat
hierover in gesprek met zijn leidinggevende. In dat gesprek wordt beoordeeld of en hoe tot
afspraken gekomen kan worden over de precieze invulling van de werkzaamheden. Medische
informatie van de werknemer hoeft niet gedeeld te worden met de werkgever of collega’s. De
bedrijfsarts kan hierbij worden betrokken.
Verder geldt:




Personeel dat behoort tot medische risicogroepen krijgt het advies om niet deel te nemen
aan het onderwijsproces op locatie (dit is de keuze van de medewerker in overleg met de
werkgever). Over de invulling van het werken op afstand voert de werknemer overleg met de
werkgever.
Personeel met gezinsleden/huisgenoten die behoren tot medische risicogroepen krijgen het
advies om niet deel te nemen aan het onderwijsproces op locatie (dit is de keuze van de
medewerker in overleg met de werkgever). Over de invulling van het werken op afstand
voert de werknemer overleg met de werkgever.

2.2 Wat zijn volgens het RIVM de risicogroepen bij het coronavirus?
Mensen die tot een risicogroep behoren zijn mensen die een hoger risico hebben om ernstig ziek te
worden van een besmetting met het nieuwe coronavirus. Dit zijn:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Mensen van 70 jaar en ouder
Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van onderliggende aandoeningen:
Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die daarvan zo veel last hebben dat
ze onder behandeling van een longarts zijn.
Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn
van een cardioloog.
Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.
Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een niertransplantatie.
Mensen met een verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken
voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan- of stamceltransplantatie
hebben ondergaan.
Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die een
bloedziekte hebben.
Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen
nemen.
Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling.
Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een
arts.
Mensen met een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met
een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiatie 4 getal onder <200/mm2.
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•
•

Mensen met ernstige leverziekte.
Mensen met ernstig overgewicht (BMI > 40).

2.3 Zwangerschap
Het nieuwe coronavirus lijkt volgens het RIVM niet gevaarlijk te zijn voor een zwangerschap. Op basis
van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangeren er vatbaarder voor zijn. We
zien dat een ziekte met COVID-19 hetzelfde verloop heeft als bij vrouwen die niet zwanger zijn.
De maatregelen die zijn ingesteld gelden ook voor zwangeren. Als je zwanger bent, hoef je geen extra
voorzorgsmaatregelen te nemen.
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3. Hygiëne en veiligheid
3.1 Algemene richtlijnen
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:







Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor
volwassenen onderling en voor leerlingen onderling.
We wassen onze handen meerdere keren per dag goed, ten minste 20 seconden. We doen
dit in ieder geval ook bij binnenkomst in het lokaal, aan het begin en einde van een
pauze/tussenuur en na toiletbezoek.
We schudden geen handen.
We hoesten en niezen in onze elleboog.
We zitten niet aan ons gezicht.

3.2 Ziek melden





Een personeelslid/leerling met de volgende luchtwegklachten blijft thuis bij:
o Neusverkoudheid
o Hoesten
o Moeilijk ademen/benauwdheid
o Koorts boven 38˚ C
Een personeelslid/leerling blijft thuis als iemand in het huishouden koorts boven 38° C en/of
benauwdheidsklachten heeft.
Een personeelslid/leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur
geen klachten heeft.

3.3 Positief getest op Covid-19






Een personeelslid/leerling die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 dagen
thuisblijven na start van de symptomen, en uitzieken. Het personeelslid/leerling mag pas
weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie ook
https://lci.rivm.nl/leefregels. Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts
boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft hij/zij ook thuis.
Als iemand in het huishouden van het personeelslid/leerling positief getest is voor COVID-19
en geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij 14 dagen thuisblijven nadat de bevestigde
patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag (omdat de gezinsleden tot en met 14 dagen na het
laatste contact met deze persoon nog ziek kunnen worden). De GGD bespreekt dit met u. Het
personeelslid/leerling kan weer naar school als iedereen in het huishouden 24 uur
klachtenvrij is. Zie ook: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.
Personeelsleden met klachten nemen contact op met de bedrijfsarts. Op het moment dat het
testbeleid in Nederland verandert kan dit punt worden gewijzigd.

3.4 In de leslokalen
In de leslokalen nemen we de volgende maatregelen:
•
•
•
•

De werkplekken staan op minimaal 1,5 meter van elkaar.
In elk lokaal liggen bij de ingang papieren handdoekjes, desinfecterende gel en
oppervlaktesprays (zeep en water).
We vragen aan leerlingen ook zelf desinfecterende gel en papieren zakdoeken mee te
nemen.
Bij binnenkomst in het lokaal reinigen leerlingen en docenten hun handen met de
desinfecterende gel.
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•
•
•

•
•
•
•

Leerlingen en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels af.
Op de bureaus en tafels in de lokalen worden geen persoonlijke spullen achtergelaten.
De docent desinfecteert bij binnenkomst armleuningen van de stoel, muis en toetsenbord
van de pc (tenzij de docent een eigen device gebruikt), bordenwisser, afstandsbediening en
bedieningspaneel van het digibord en herhaalt dit bij het verlaten van het lokaal.
Docenten gebruiken hun eigen dummystift en whiteboard markers.
In ieder lokaal is een prullenbak aanwezig. Deze wordt indien nodig geleegd, minimaal één
keer per dag.
Alle ramen en deuren worden opengezet.
Tafels waar aan gezeten mag worden, zijn gemarkeerd met een cijfer.

3.5 Op de gang en in de pauze
Leerlingen
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Er zijn vaste looproutes door de school. In alle gangen en trappenhuizen geldt
eenrichtingsverkeer. De looprichting wordt met pijlen aangegeven. Zie de plattegrond in
hoofdstuk 7.
De conciërges houden toezicht op de gangen.
Leerlingen blijven tijdens de pauzes in het lokaal waar ze het uur daarvoor les hadden. De
docent die voorafgaand aan die pauze les gaf houdt toezicht. Bij docenten die veel
aaneengesloten lessen hebben, wordt voor aflossing gezorgd.
Er wordt een pauzerooster gemaakt, zodat zoveel mogelijk klassen in elk geval 1 pauze per
dag op het Forum kunnen doorbrengen.
We vragen aan docenten om flexibel om te gaan met wisseltijd in verband met de langere
looproutes.
Kluisjes mogen niet gebruikt worden.
De Cantina is voor leerlingen gesloten en er is geen catering aanwezig. Neem eten en drinken
mee van huis.
Waterflesjes mogen niet op de wc worden gevuld (fles mag de kraan niet aanraken). Voor
leerlingen geldt: neem voldoende water van huis mee.
In de WC’s mag slechts 1 leerling tegelijk in de open ruimte verblijven.

Personeel
•

•
•

•
•
•

De Cantina is (naast de personeelskamer) beschikbaar voor personeel tijdens pauzes en
tussenuren. Het koffieapparaat in de personeelskamer is buiten gebruik. Koffie/thee is in de
Cantina beschikbaar.
In de Cantina zijn kapstokken aanwezig voor het personeel. Persoonlijke spullen kunnen in de
postvakjes in de personeelskamer opgeborgen worden.
De capaciteit van sectiekabinetten en werkplekken van het OOP is door de 1,5-meterregel
beperkt. Docenten wordt gevraagd voor en na de lessen zo min mogelijk op school te
werken.
OOP’ers kunnen waar mogelijk en in overleg met hun leidinggevende thuis werken.
Het bedieningspaneel van het kopieerapparaat wordt voor en na ieder gebruik ontsmet door
de gebruiker.
Er worden afspraken gemaakt met het schoonmaakbedrijf over extra schoonmaak gedurende
de dag (wc’s, trapleuningen, enz.).

3.6 Bij aankomst en vertrek
•
•

Leerlingen gaan bij aankomst op school direct naar hun lokaal.
De deuren van de lokalen worden ’s morgens voor 8.00 uur door de conciërges opengezet.
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•

•
•
•

Leerlingen hebben geen vaste plaats in het lokaal. Degene die als eerste binnenkomt, gaat
aan de vrije tafel zitten met het laagste nummer. Tafels zijn genummerd om deze volgorde
duidelijk te maken.
Bij alle ingangen en trappenhuizen hangen posters met de 1,5 meter-regel en de looproutes.
Er staan personeelsleden bij de ingangen om de leerlingenstroom te begeleiden.
In de fietsenstallingen en op de routes ernaartoe worden vakken aangegeven waarin
leerlingen/personeelsleden op 1,5 meter afstand kunnen wachten.

3.7 Vervoer
•

•
•

•

Leerlingen binnen een straal van 8 kilometer van school wordt uitdrukkelijk verzocht om
geen gebruik te maken van het OV en zoveel mogelijk op de fiets te komen dan wel zich te
laten brengen en halen door een ouder. Ouders mogen de school in principe niet betreden.
Leerlingen buiten een straal van 8 kilometer van de school worden eveneens opgeroepen om
zoveel mogelijk van de fiets of het halen/brengen door een ouder gebruik te maken.
Woon je meer dan 8 km van school en heb je geen alternatief vervoermiddel, dan kan je het
openbaar vervoer gebruiken, mits je je aan de regels houdt: mondkapje op, afstand bewaren,
signing volgen, geldig vervoersbewijs mee. Meer informatie vind je op
https://www.ret.nl/home/reizen/dienstregeling/maatregelen-corona.html. Veilig reizen
doen we samen!
Het kan gebeuren dat het te druk wordt om voldoende afstand te kunnen houden. Neem in
dat geval je eigen verantwoordelijkheid en volg eventuele instructies van het personeel van
het vervoersbedrijf op.

3.8 Klachten en ziekte gedurende de dag











Conform richtlijn RIVM: Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts,
neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis.
Ouders worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen worden bij koorts
en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd.
We gebruiken geen temperatuurmeting als indicator. Zonder uitzondering moet een leerling
of personeelslid met klachten naar huis. Een temperatuurmeting bij twijfel kan juist
onduidelijkheid geven.
Zieke leerlingen en evt. broers/zussen die moeten wachten tot ze door ouders opgehaald
worden, wachten in het computerlokaal.
Conform richtlijn RIVM: Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt
(koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat het
personeelslid naar huis.
Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs.
Dit is de beslissing van ouders in overleg met de school.
Leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van
fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouders in overleg met de school.
Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten neemt de school contact op met de GGD.

3.9 Testen
Vanaf 1 juni kan iedereen die dat wil getest worden op het nieuwe coronavirus. Zie de
desbetreffende pagina op de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid19/testen) voor meer informatie.
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3.10 Zijn werknemers verplicht om te melden als zij corona hebben?
Het RIVM geeft aan dat het coronavirus een infectieziekte is waarvoor meldingsplicht geldt. Op grond
van de cao is een werknemer verplicht het aan de werkgever te melden als hij/zij een dergelijke
infectieziekte heeft. De werkgever mag dus over de informatie beschikken, maar mag het niet
registreren. Dat zou namelijk in strijd zijn met de AVG.

3.11 Overig
Omgeving van de school
Onze buren van het Erasmus MC verwachten de komende periode grote drukte door het wegwerken
van achterstanden in de reguliere zorg. Dit vergroot ook de druk op de openbare ruimte rondom de
school. Daarom geldt:



Leerlingen zijn niet langer dan strikt noodzakelijk aanwezig in de omgeving van de school,
inclusief het metrostation.
Het Erasmus MC en het plein voor het Erasmus MC is verboden terrein voor alle leerlingen.

Vergaderingen en overleggen
Vergaderingen en overleggen van personeelsleden vinden zo veel mogelijk buiten school plaats.

Mondkapjes
Tijdens de les dragen docenten en leerlingen geen mondkapje.
Als iedereen zich aan de RIVM-voorschriften houdt, is het niet nodig om in of rond de school een
mondkapje te dragen. Nederland volgt hierin de adviezen van de WHO en ECDC.
Een uitzondering vormt het openbaar vervoer. Gebruik van een niet-medisch mondkapje is vanaf 1
juni verplicht als je reist met het openbaar vervoer, omdat je hier niet voldoende afstand van elkaar
kunt houden. Een medewerker is zelf verantwoordelijk voor de kosten van woon-werkverkeer (waar
nu dus het mondkapje bij hoort), hiervoor is er compensatie in de vorm van de reiskostenvergoeding.
Voor leerlingen geldt dat de ouders en/of verzorgers verantwoordelijk zijn voor de aanschaf van een
mondkapje voor het gebruik ervan in het OV. N.B. Per reis dient een schoon mondkapje gebruikt te
worden. Neem er voldoende mee.

Chronische verkoudheidsklachten en hooikoorts
Sommige leerlingen of medewerkers hebben bijna permanent last van verkoudheidsverschijnselen,
mogelijk door hooikoorts, allergieën of andere aandoeningen. Als je hooikoorts hebt, heb je elk jaar
dezelfde klachten in ongeveer dezelfde periode. Je kan dan goed aanvoelen of het ‘die klachten van
de hooikoorts’ zijn. Bij twijfel of als de klachten anders aanvoelen: blijf thuis en laat je testen (zie 3.9
Testen).
Als de klachten van een leerling als herkenbaar onveranderd passen bij een reeds bestaande
aandoening (zoals hooikoorts of astma) mag de leerling naar school. Bij verandering van het
klachtenpatroon of bij het ontstaan van nieuwe klachten naast het bekende klachtenpatroon, blijft
het kind thuis tot deze nieuwe klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd.
Ouders kunnen met behulp van deze vragenlijst determineren of de leerling thuis moet blijven.
Ook bij een leerling met nieuw ontstane milde klachten, kan een test overwogen worden als de
klachten tot meer dan een week schoolverzuim leiden.

BHV
Het doel van de tijdelijke maatregelen voor eerste hulp is het risico van besmetting met het
coronavirus van de bhv’ers tot het minimum te beperken. En tegelijk willen we slachtoffers zo min
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mogelijk tekort doen. Dit advies geldt voor een beperkte periode. Op de website van NIBHV vind je
steeds de meest recente informatie. Wees alert op herziening van deze adviezen.
Geef geen eerste hulp als:
•
•

Je je ziek voelt, of iemand in je gezin ziek is.
Je behoort tot een risicogroep (zie 2.2)

Advies voor een eerstehulpinzet
•
•

•

Er mogen maximaal 2 hulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij een slachtoffer zijn.
Anderen staan op minimaal 1,5 meter afstand.
Draag beschermende (nitril) handschoenen tijdens het verlenen van eerste hulp om jezelf en
het slachtoffer te beschermen. Gebruik geen vinylhandschoenen, die bieden geen
bescherming tegen micro-organismen
Beoordeel bij elke situatie of het noodzakelijk is het slachtoffer binnen anderhalve meter te
benaderen. Is dit niet nodig, verleen dan hulp op afstand door aanwijzingen te geven
waarmee het slachtoffer zichzelf kan helpen. Bel als dat nodig is 112. Is het wel noodzakelijk
binnen anderhalve meter van het slachtoffer te komen, beperk je dan tot spoedeisende
eerste hulp.

Na een eerstehulpinzet
Desinfecteer je handen en polsen direct na de eerstehulpinzet op je werkplek of bij een ambulance of
eventuele andere aanwezige hulpverleningsvoertuigen.
Krijg je klachten?
Krijg je in de dagen/weken na de eerste hulpinzet klachten die mogelijk duiden op COVID-19? Volg
altijd de adviezen van het RIVM. Zie paragraaf 3.8.
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4. Inrichting onderwijs
4.1 Lessen








We kiezen voor lessen op school. Online onderwijs wordt alleen gegeven door docenten die
geen fysieke lessen geven.
Alle leerlingen worden verdeeld in 3 groepen X, Y en Z. 1A valt dus uiteen in 1AX, 1AY en 1AZ.
De verdeling is in principe op alfabet. In de bovenbouw wordt hiervan afgeweken, zodat ook
in de clusters geen groepen groter dan 11 leerlingen ontstaan.
Elke schooldag is slechts één van de 3 groepen (X, Y of Z) op school. Hierdoor is nooit meer
dan 1/3 van alle leerlingen op school aanwezig.
Docenten die geen fysieke lessen op school verzorgen, verzorgen volgens hun lesrooster
online lessen aan de groepen op een dag dat de desbetreffende groep niet op school is.
Hierdoor werken we in een cyclus van 3 weken: iedere leerling heeft in 3 weken tijd één
volledige roosterweek bijgewoond. Waar mogelijk op school, voor de rest thuis.
We komen dan op onderstaand schema:

maandag week 1
(tweede Pinksterdag)
dinsdag

Groepen/leerlingen X
vrij

Groepen/leerlingen Y
vrij

Groepen/leerlingen Z
vrij

les op school

thuis werken + online
les*
les op school

thuis werken

woensdag

thuis werken

donderdag
vrijdag

thuis werken + online
les*
les op school

maandag week 2

thuis werken

dinsdag
woensdag

thuis werken + online
les*
les op school

donderdag

thuis werken

vrijdag
maandag week 3

thuis werken + online
les*
les op school

dinsdag

thuis werken

woensdag
donderdag

thuis werken + online
les*
les op school

vrijdag

thuis werken

maandag week 4

thuis werken + online
les*

thuis werken
thuis werken + online
les*
les op school
thuis werken
thuis werken + online
les*
les op school
thuis werken
thuis werken + online
les*
les op school
thuis werken
thuis werken + online
les*
les op school
thuis werken

thuis werken + online
les*
les op school
thuis werken
thuis werken + online
les*
les op school
thuis werken
thuis werken + online
les*
les op school
thuis werken
thuis werken + online
les*
les op school
thuis werken
thuis werken + online
les*
les op school

enz.
* online les: alleen door docenten die geen fysieke lessen op school geven.
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We werken met een iets aangepast 45-minutenrooster. Daardoor wordt de indeling van de
lesdag als volgt:
Eerste bel
Eerste uur
Tweede uur

08.23
08.30 - 09.15
09.20 - 10.05

1e Pauze

10.05 - 10.25

Derde uur
Vierde uur

10.25 - 11.10
11.15 - 12.00

2e Pauze

12.00 - 12.15*

Vijfde uur
Zesde uur

12.15 - 13.00*
13.05 - 13.50*

3e Pauze

13.50 - 14.05*

Zevende uur
Achtste uur
Negende uur

14.05 - 14.50*
14.55 - 15.40*
15.45 - 16.30*

* aangepaste tijden













Voor docenten is het mogelijk een les op school of online-les te delen (bijv. via Zoom) met de
rest van de klas, dus de groepen (X, Y, Z) die op dat moment niet op school aanwezig c.q.
voor online les ingeroosterd zijn. Bij dubbelingen in het rooster (mogelijk door
roosterwijzigingen) gaan de lessen waar de groepen (X, Y, Z) op dat moment voor
ingeroosterd zijn (op school of online) voor.
De volgende lessen worden tot de zomervakantie niet ingeroosterd op school:
o L.O. (alle leerjaren)
o OZV (leerjaar 1)
Tot aan de zomervakantie zijn er geen practica.
Tussenuren in de onderbouw worden zo veel mogelijk weggewerkt door die naar randuren te
schuiven. Als dit niet mogelijk is, zorgen we voor opvang.
In leerjaar 3 blijven de derdeklassers in tussenuren die ontstaan zijn doordat ze gestopt zijn
met het vak in het lokaal en werken daar zelfstandig aan andere vakken. In geval van
randuren mogen de leerlingen die gestopt zijn met het vak naar huis.
Tussenuren in de bovenbouw zijn vaak niet te voorkomen. Voor leerlingen uit de bovenbouw
zijn er de volgende mogelijkheden:
o in tussenuren zelfstandig werken in de aula of de mediatheek. We zorgen voor
toezicht.
o tussenuren doorbrengen op het Forum. Bij overtreding van de 1,5-meterregel
worden de desbetreffende leerlingen weggestuurd zijn ze niet meer welkom op het
Forum. Als blijkt dat deze regel niet te handhaven is, kan de schoolleiding het Forum
sluiten.
Als een leerling te laat komt of eruitgestuurd wordt, geldt de normale procedure.
Als een leerling een 8-uurtje opgelegd krijgt, is dat op de eerstvolgende dag dat zijn groep (X,
Y, Z) op school les heeft.
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Tot aan de zomervakantie zijn er geen steunlessen en lessen studievaardigheden. Een deel
van de leerlingen die deze lessen volgen krijgt al extra ondersteuning in een andere vorm.
Op dagen dat de groep van een leerling geen les op school heeft, zijn uitsluitend kwetsbare
leerlingen en leerlingen van ouders met vitale beroepen welkom op school om zelfstandig te
werken.

4.2 Toetsing







De periode na 1 juni telt mee voor de beoordeling voldoende/onvoldoende thuisonderwijs
periode 3.
Ook na 1 juni worden geen so’s, proefwerken, opdrachten of andere onderdelen voor een
cijfer afgenomen.
Uitzondering vormen de schoolexamens (SE’s) in leerjaar 4 en 5; deze gaan wel door.
Voor leerjaar 1 t/m 3 is er geen toetsweek.
In de periode na 1 juni bestaat wel de mogelijkheid om diagnostisch/formatief te toetsen
(thuis en/of op school).
We ruimen extra tijd in voor het herkansen en inhalen van schoolexamens leerjaar 4 en 5.

4.3 Bijzonderheden toetsing / aanpassingen PTA leerjaar 4 en 5









In leerjaar 4 kan het vak maatschappijleer nog niet worden afgesloten. Het EEP schuift door
naar leerjaar 5 (aanpassing PTA).
Leerjaar 5: op maandag 8 juni wordt het SE geschiedenis van periode 2 afgenomen (1e en 2e
uur). Dit geldt uiteraard voor alle leerlingen met geschiedenis in het pakket (groepen X, Y en
Z).
Leerjaar 5: op maandag 22 juni wordt – zoals gepland – tijdens het CPU (1e uur) het SE
biologie van periode 3 afgenomen. Ook dit geldt voor alle leerlingen met biologie in het
pakket (groepen X, Y en Z).
Leerjaar 5: voor het SE beeldende vorming dat in periode 2 niet door is gegaan, krijgen de
leerlingen een vervangende opdracht via de vakdocent.
Inzage van gemaakte SE’s is alleen mogelijk op afspraak. Inzage vindt in principe online
plaats. Te zijner tijd ontvangen de leerlingen een bericht van de jaarleider met instructies.
Zowel in leerjaar 4 als in leerjaar 5 krijgen leerlingen een extra herkansing i.v.m. de
bijzondere omstandigheden waaronder de afgelopen periode de SE’s voorbereid zijn
(aanpassing PTA). Dat betekent:
o Leerjaar 4: in totaal 3 herkansingen, in te zetten voor alle SE’s die dit schooljaar zijn
afgenomen.
o Leerjaar 5: in totaal 4 herkansingen. Periode 1 is al afgesloten, inclusief
herkansingen. Een leerling mag zijn overgebleven herkansingen dus inzetten voor de
SE’s uit periode 2 en 3.
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5. Planning juni/juli
Datum
maandag 1 juni
dinsdag 2 juni
woensdag 3 juni
donderdag 4 juni
vrijdag 5 juni
zaterdag 6 juni
zondag 7 juni
maandag 8 juni
dinsdag 9 juni
woensdag 10 juni
donderdag 11 juni
vrijdag 12 juni
zaterdag 13 juni
zondag 14 juni
maandag 15 juni
dinsdag 16 juni
woensdag 17 juni
donderdag 18 juni
vrijdag 19 juni
zaterdag 20 juni
zondag 21 juni
maandag 22 juni
dinsdag 23 juni

Op school Bijzonderheden
Tweede Pinksterdag
X
School weer open
Y
Z
Leerjaar 6: uitslag examen
X

woensdag 24 juni
donderdag 25 juni
vrijdag 26 juni
zaterdag 27 juni
zondag 28 juni
maandag 29 juni
dinsdag 30 juni

Y
Z
X
Y
Z

Leerjaar 5: SE geschiedenis periode 2 (1e en 2e uur)

X
Y
Z
X
Y

Leerjaar 6: RV-toetsen

Z
X
Y
Z

Leerjaar 5: SE biologie periode 3 (CPU, 1e uur)
Mentorenoverleg
Leerjaar 4/5: les tot 12.00 uur
Leerjaar 4/5: eindbeoordeling O/V in Magister
Leerjaar 4/5: toetsweek

X

Leerjaar 4/5: toetsweek

Y
Z

Leerjaar 4/5: toetsweek
Leerjaar 4/5: toetsweek
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Datum
woensdag 1 juli
donderdag 2 juli

Op school
X
Y

vrijdag 3 juli
zaterdag 4 juli
zondag 5 juli

Z

maandag 6 juli

X

dinsdag 7 juli

Y

woensdag 8 juli

Z

donderdag 9 juli

vrijdag 10 juli
zaterdag 11 juli
zondag 12 juli
maandag 13 juli
dinsdag 14 juli
woensdag 15 juli
donderdag 16 juli
vrijdag 17 juli

Bijzonderheden
Leerjaar 5: toetsweek
Leerjaar 5: toetsweek
Leerjaar 1 t/m 3: eindbeoordeling O/V in Magister
Leerjaar 4: cijfers SE's in Magister (9.00 uur)
Leerjaar 4: inzage SE's/opgave herkansen/inhalen
Leerjaar 6: diploma-uitreiking

Leerjaar 5: cijfers SE's in Magister (9.00 uur)
Leerjaar 5: inzage SE's/opgave herkansen/inhalen
Leerjaar 4: herkansen/inhalen (SE’s periode 1 en 2)
Leerjaar 1 t/m 3: laatste lesdag
Leerjaar 4: herkansen/inhalen (SE’s periode 3)
Leerjaar 5: herkansen/inhalen (SE’s periode 2 + Nederlands periode 3)
Leerjaar 1 eindrapportvergadering
Leerjaar 5: herkansen/inhalen (SE’s periode 3)
MR/OR
Leerjaar 2: eindrapportvergadering
Leerjaar 4: cijfers herkansen/inhalen in Magister (12.00 uur)
Leerjaar 5: herkansen/inhalen (reserve)

Leerjaar 3: eindrapportvergadering
Leerjaar 5: cijfers herkansen/inhalen in Magister (9.00 uur)
Leerjaar 4: eindrapportvergadering
Leerjaar 5: eindrapportvergadering
Evt. revisievergadering, eind-AMV, afscheid collega's (vorm n.a.t.k.)

zaterdag 18 juli-zondag 30 augustus: zomervakantie
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6. Rooster toetsweek leerjaar 4/5
LEERJAAR 4

Wo 24/6

Les tot 12.00 uur

Do 25/6

Kunstgeschiedenis module 4 SE (45)
Maatschappijleer/geschiedenis SE (90)
Economie SE (60)
Latijn per. 2 herkansing (60 min)
Kunstgeschiedenis module 5 SE (45)
Bedrijfseconomie SE (60)
Aardrijkskunde SE (90)
Wiskunde D SE (90)

Vrij 26/6
Ma 29/6
Di 30/6
Wo 1/7
Do 2/7
Vr 3/7

LEERJAAR 5
N.B.:
 beeldende vorming SE periode 2:
vervangende opdracht.
 8 juni: geschiedenis SE periode 2 (90)
 22 juni: biologie SE (45)
les tot 12.00 uur
Latijn SE (90)
Economie SE (60)
Nederlands SE (180)
Wiskunde D SE (90)
Geschiedenis SE (90)
Aardrijkskunde SE (60)
Wiskunde A/B/C SE (90)
Scheikunde SE (60)
Grieks SE (90)
Bedrijfseconomie SE (90)
Natuurkunde SE (45)

Cijfers in Magister (9.00 uur)
Inzage SE’s, opgave herk./inh.

Ma 6/7

Cijfers in Magister (9.00 uur)
Inzage SE’s, opgave herk./inh.

Di 7/7

Herkansen/inhalen SE’s periode 1-2

Wo 8/7

Herkansen/inhalen SE’s periode 3

Ochtend: herk./inh. SE’s periode 2
Middag: herk./inh. SE Nederlands periode 3
Herkansen/inhalen overige SE’s periode 3

Cijfers herk./inh. in Magister (12.00 uur)

Herkansen/inhalen (reserve, alleen ochtend)

Do 9/7
Vr 10/7
Ma 13/7
Di 14/7

Cijfers herk./inh. in Magister (9.00 uur)
Rapportvergadering leerjaar 4

Wo 15/7
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7. Plattegrond looproutes
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