Aan de ouders, verzorgers van de leerlingen van
scholencombinatie Delfland

Delft, 4 maart 2021
Betreft: onderwijsprogramma vanaf 8 maart

Geachte ouders/verzorgers,
We staan aan het begin van alweer een nieuwe fase in de coronacrisis in het onderwijs. Gelukkig mag
de school weer gedeeltelijk open! Leerlingen en docenten geven aan het directe contact te missen en
dus zijn we verheugd de deuren weer te openen en de leerlingen weer te ontmoeten.
De overheid geeft aan dat we er vanuit moeten gaan dat de situatie wel tot de zomer gaat duren,
maar de afgelopen tijd zijn er veel onverwachte wijzigingen geweest. Daarom hebben we tijd moeten
nemen om een goed rooster te maken.
Wij vinden het belangrijk om goede afspraken te maken over de gedragsregels om zo veilig mogelijk
te kunnen lesgeven. Daarom herhaal ik de afspraken:
•
•
•
•

•
•
•

Na binnenkomst gaan de leerlingen direct naar het lokaal.
Op de gangen, op de trappen en op de pleinen is het dragen van een mondkapje voor iedereen
verplicht.
In de klas mag het mondkapje af als de docent het aangeeft.
In de klas zitten de leerlingen in vaste tweetallen. Dit mag volgens de richtlijnen. De docent of
de mentor spreekt met de leerlingen af wie er naast elkaar zitten. Het kan ook zijn dat de
leerlingen toch apart zitten.
Een mondkapje wordt gedragen over mond én neus.
Na afloop van de lessen gaan de leerlingen gelijk naar huis.
De kluisjes kunnen maandag leeg gemaakt worden. Vanaf dinsdag kunnen de kluisjes niet
meer gebruikt worden.

Het blijft daarnaast belangrijk dat iedereen zich ook aan de bekende basisregels houdt. 1,5 Meter
afstand tussen personeel en leerlingen, in de elleboog niezen, thuisblijven (en testen bij klachten) en
een goede handhygiëne helpen mee het coronabesmetting te voorkomen.
Ik ga er vanuit dat u ons ook nu ondersteunt bij het handhaven van de basisregels en de
mondkapjesplicht. Het gaat per slot van rekening om de gezondheid van ons allemaal.

Het rooster van uw zoon of dochter staat vanaf 5 maart vermeld in Magister. De lessen die online
gegeven worden zijn te herkennen aan de letter ‘H’ (huis) bij het lokaalnummer. In de andere gevallen
zijn de lessen op school. Leerlingen hebben soms op één dag online les en op school les. Tussendoor
moeten de leerlingen dan naar huis of naar school. Daarom zijn de tijden van het lesrooster aangepast:
1
2

08.30-09.10
09.10-09.50

3
4
5

10.00-10.40
10.40-11.20
11.20-12.00

6
7

12.30-13.10
13.10-13.50

8
9

14.00-14.40
14.40-15.20

De lessen duren vanaf maandag 8 maart, 40 minuten.

Als er vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met de mentor.

Namens het personeel van sc Delfland,

Met vriendelijke groet,
Dhr. I. Jonkman

