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Inleiding
Afgelopen week hebben wij u een bericht gestuurd over de ventilatie in de school.
Dit ouderbulletin gaat over de aanpassingen aan de coronamaatregelen, zodat we veilig met elkaar
naar school kunnen blijven gaan. De wijzigingen zijn tot stand gekomen n.a.v. de informatie van
ouders, leerlingen, geluiden uit de verschillende teams en een gesprek met de MR.
Alle richtlijnen zijn zo goed als de zwakste schakel. We hebben met alle gebruikers van het gebouw
gezamenlijk de verantwoordelijkheid om zorgvuldig met de afspraken en met elkaar om te gaan:
“Alleen samen krijgen we corona onder controle”.
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Drie wijzigingen op hoofdlijnen
We stellen voor de volgende drie wijzigingen door te voeren. We hebben bewust gekozen voor ‘maar’
drie aanpassingen op dit moment, om de veranderingen voor iedereen overzichtelijk en behapbaar te
houden. Uiteraard evalueren we volgende week weer en kunnen, gezien de ontwikkelingen in den
lande of op school, nieuwe aanpassingen nodig zijn. De volgende aanpassingen willen we a.s. maandag
laten ingaan. Dit is kort dag. Punt twee is afhankelijk van de mogelijkheden van het rooster. Daar kijkt
de roostermaker nog naar.
1. Bel wanneer leerlingen lopen
Dit creëert duidelijkheid voor docenten en leerlingen. De docent vertrekt vijf minuten voor de
bel, vanwege het afstand houden tot volwassenen.
2. Verschillende middagpauzes
Zie het schema hieronder. Dit moet, inclusief tijden, worden ingeregeld in Magister
3. Opvanglokaal voor risicoleerlingen (zelf of thuis)
Deze ouders kunnen een pasje aanvragen voor hun leerlingen, zodat zij in lokaal 057 kunnen
pauzeren. Ouders dienen hiertoe een pasje voor hun kind aan te vragen via de
leerlingcoördinator.

Praktische aandachtspunten
Daarnaast hebben we de volgende praktische aandachtpunten:
-

-

-

-

We brengen de nieuwe maatregelen onder de aandacht door docenten ma1 te vragen hier in
het begin van de les aandacht aan te schenken.
In de eerstvolgende mentorles vragen we de mentoren de (nieuwe) regels (nogmaals) uit te
leggen, te benadrukken dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor iedereen in de
school, maar ook om tips op te halen en te vragen naar de ervaringen van de leerlingen.
We vragen de conciërges hun taak als gastheer vorm te geven door leerlingen te begeleiden
bij c.q. wijzen op de handhygiëne bij binnenkomst.
We vragen (O)OP zich in te schrijven voor toezicht in de gangen (we zijn met z’n allen
verantwoordelijk voor alle coronamaatregelen);
De buitendeur bij de personeelskamer zal gebruikt gaan worden als ingang voor personeel,
zodat we niet langs de drukke hang-out hoeven. Er komt een looppad van 1,5 meter voor
personeel; van de personeelskamer naar het trappenhuis naast de leerlingeningang.
Er komen kuchschermen bij de (computer)werkplekken van docenten en spray voor de
toetsenborden.
Docenten van praktische vakken mogen met bescherming (kap, mondkapje) door het lokaal
lopen als dit door de desbetreffende secties als richtlijn zo is opgesteld en overlegd met de
schoolleiding.
De locatie Bessemoer zal meer worden ingezet om locatie Eikenlaan te ontlasten qua drukte.
De uitgangspunten blijven gelden, maar zijn niet altijd haalbaar. Het kan dus zijn dat er vanaf
geweken wordt.
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Samenvatting coronamaatregelen
De reeds bestaande en nieuwe maatregelen samen leveren onderstaande richtlijnen op.
Algemeen:
• Er is geen mondkapjesplicht. Het staat personeel en leerlingen vrij om gebruik te maken van
een mondkapje. Mits dit wordt gebruikt om besmettingsgevaar tegen te gaan.
• Houdt je aan de algemene regels, zoals verwoordt in de poster van Openbaar Onderwijs
Groningen.
In de lokalen:
• Er is een docentzone in ieder lokaal: in elk lokaal is tape op de grond aangebracht, 1,5 meter
rondom de bureaus zodat leerlingen afstand kunnen houden.
• De docent loopt niet door de klas (voor situaties in praktijklokalen geldt waar nodig een
uitzondering met aangepaste maatregelen).
• Op elk bureau staat een kuchscherm. Als individueel contact tussen docent en leerling binnen
1,5 meter nodig is, dan wordt dat gedaan aan het bureau van de docent, met behulp van het
kuchscherm.
• De ramen blijven geopend i.v.m. de ventilatie.
• De deuren blijven geopend i.v.m. de ventilatie, tenzij er onderwijsactiviteiten plaatsvinden
(bijv. het kijken van een filmfragment of luistertoets) die daardoor te storend zijn voor de rest
van de school.
• Het ventilatiesysteem voldoet aan het bouwbesluit en is opgeschaald naar maximale
capaciteit. Voor enkele specifieke lokalen wordt nog onderzoek gedaan.
• In elk lokaal staat desinfectie- en schoonmaakmiddel.
• Aan het eind van de les zal één van de leerlingen aangewezen worden om de tafels schoon te
maken.
• Een leerling die te laat is gaat meteen naar de les en haalt niet eerst een te-laat-briefje bij de
conciërge. De docent voert in Magister in dat de leerling te laat is, ongeacht de reden.
Op de gangen:
• Op de gangen en trappen wordt éénrichtingsverkeer aangegeven door middel van pijlen.
• Bij lessenwissels vertrekken de docenten eerder naar het volgende lokaal. Dit staat in de
lestijdentabel. Leerlingen verplaatsen zich pas als de bel gaat.
• Leerlingen die later op de dag beginnen, wachten beneden tot de bel gaat. We wachten niet in
de gangen voor een lokaal.
Tijdens leswisselingen en de pauzes:
• Voorafgaand aan de pauzes vertrekken docenten eerst naar de pauzelocatie. Leerlingen volgen
als de bel gaat.
• Aan het eind van de pauzes gaan leerlingen eerst naar de lokalen. Daarna volgen docenten.
• De leerlingen zijn in de pauzes niet op de gangen en op de verdiepingen. Zij zijn beneden of bij
voorkeur buiten.
• De middagpauze is op twee verschillend tijden voor klas 1, 2, 3 en klas 4, 5, 6 om de drukte
beneden te spreiden. Zie lestijden tabel.
• In de kantine is voorlopig geen verkoop. Leerlingen nemen hun eigen lunch en drinken mee
van huis.
• De branchevereniging van supermarkten (CBL), heeft ons gevraagd of het mogelijk is de
leerlingen tijdens de pauzes op school te houden, om overbelasting van de aanpalende winkels
te voorkomen. We vragen ouders, dit met hun kind te bespreken.
• Er worden geen bonnen voor de kantine verkocht door de conciërge om rijvorming en onnodig
contact met volwassenen te voorkomen.
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Les- en pauzetijden Kamerlingh Onnes 2020-2021
lesuur
1
2
pauze
3
pauze
4
5
6
pauze
7
8

*=

Onderbouw (klas 1 en 2 VHA en klas 3 HA)
lestijden
Docent uit
Leerling uit
lokaal
lokaal*
08.15 – 09.15
09.10
09.15
09.15 – 10.15
10.10
10.15
10.15 – 10.35
10.35 – 11.35
11.30
11.35
11.35 – 12.00
12.00 – 13.00
12.55
13.00
13.00 – 14.00
13.55
14.00
14.00 – 15.00
14.55
15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 16.15
16.10
16.15
16.15 – 17.15
17.10
17.15

Lesuur
1
2
Pauze
3
4
Pauze
5
6
Pauze
7
8

Bovenbouw (klas 3V en leerjaar 4, 5 en 6)
lestijden
Docent uit
Leerling uit
lokaal
lokaal*
08.15 – 09.15
09.10
09.15
09.15 – 10.15
10.10
10.15
10.15 – 10.35
10.35 – 11.35
11.30
11.35
11.35 – 12.35
12.30
12.35
12.35 – 13.00
13.00 – 14.00
13.55
14.00
14.00 – 15.00
14.55
15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 16.15
16.10
16.15
16.15 – 17.15
17.10
17.15

- Er zal een bel gaan als leerlingen mogen verplaatsen
- Leerlingen die geen les hebben of een tussen uur hebben die blijven beneden en verplaatsen zich pas als de bel gaat.
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