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Datum: 25 februari 2021    |  Kenmerk: Directie     |   Betreft:  Programma vanaf 1 maart 

 

 

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers, 

 

We zijn blij te kunnen melden dat we onze leerlingen vanaf aanstaande maandag weer op school 

mogen begroeten. We hebben de afgelopen weken gezien dat leerlingen én medewerkers heel 

hard hebben gewerkt, maar dat het voor het welbevinden van onze leerlingen heel belangrijk is om 

elkaar weer te zien. Een school is immers zoveel meer dan alleen een plek om kennis over te 

brengen.  

 

Gezien de afstandsregel die ook binnen de scholen gehandhaafd moet blijven, zult u begrijpen dat 

het een uitdagende puzzel was. We hebben er daarom voor gekozen om elke dag ongeveer een 

derde deel van onze leerlingen per klas en cluster op school te verwelkomen. Onze 

examenleerlingen zullen in hele klassen op school zijn en gebruik maken van de grote ruimtes.  

 

Daarom zullen we gebruik gaan maken van zogenaamde hybride lessen: een deel van de 

leerlingen is op school, en de leerlingen die thuis zijn zullen de les online volgen. Elke dag komt 

een ander deel van de leerlingen naar school en dit rouleert om de drie dagen. Ons 

roosterprogramma maakt een automatische groepsindeling; daarbij is het helaas niet mogelijk om 

voorkeuren mee te nemen. Elke leerling is dus eens per drie dagen een hele lesdag op school.  

 

De lessen zullen een duur hebben van 40 minuten. Later in de middag zal er ook tijd gereserveerd 

worden voor ondersteuning, praktijklessen en PTA toetsen voor de bovenbouw. De lestijden en 

pauzetijden zullen anders zijn. Kijk hiervoor ook goed in Magister. 

 

De LO-lessen staan gewoon geprogrammeerd. De LO-docent kijkt samen met de leerlingen wat 

mogelijk en haalbaar is. Het is niet nodig om gymkleding mee naar school te nemen.  

 

Onder deze brief vinden jullie het handelingsprotocol vanaf 1 maart.  

 

 

 

Aan alle leerlingen van de niet-examenklassen  

en hun ouder(s) / verzorger(s)  
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Enkele belangrijke, aanvullende aandachtspunten voor onze leerlingen willen we hier alvast 

noemen: 

 

 Zorg ervoor dat je 1,5 meter afstand bewaart tussen jou en de medewerkers en tussen jou 

en je medeleerlingen. We zorgen voor meer pauzeplekken, waaronder een tent naast de 

aula zodat leerlingen ook buiten kunnen pauzeren.  

 Daarnaast zullen we gebruik maken van een looprichting. Gangen worden dus 

éénrichtingsverkeer. Volg altijd goed de pijlen, ook als dat een beetje omlopen betekent.  

 Uiteraard blijven de mondkapjes verplicht tijdens het lopen, net als andere hygiëne- 

maatregelen zoals het desinfecteren van de handen.  

 Ten slotte willen we jullie vragen om de telefoons, voordat je deze in de telefoontas doet, 

op vliegtuigstand te zetten. Op die manier is de wifi stabieler, iets wat de lessen in de grote 

ruimtes ten goede zal komen. 

 

Het volledige protocol voor het voortgezet onderwijs is hier te vinden.   

 

Voor vragen kunt u/kun je terecht bij de teamleider van de desbetreffende afdeling en natuurlijk bij 

de mentor/klassenleraar/coach.  

 

 

We zijn ontzettend blij dat we onze leerlingen weer op school mogen ontvangen! 

 

 

 

Met vriendelijke groet, mede namens alle medewerkers, 

 

 

 

 

Marc Demandt en Elianne Engelen 

Directie Bisschoppelijk College Broekhin 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/001/141/original/Protocol_Onderwijs_tijdens_Corona_heropening_per_1_maart_2021.pdf


Bob Boumanstraat 30-32 • 6042 EH Roermond • tel. 0475- 34 66 66 •  email adm@broekhin.nl 

Handelingsprotocol   ‘Fysiek onderwijs per 1 maart 2021’ 

 

Thuis 

 Wij verzoeken de ouders zeer dringend om de kinderen thuis te houden als zij ziek zijn of milde 

klachten hebben. Laten we elkaar gezond houden. Volg hierbij de richtlijnen van de het RIVM.     

Voor meer info: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels 

 Als een leerling ziek is of milde klachten heeft, meld hem/ haar dan ziek bij de receptie, via mail of 

telefoon. Kan een leerling wel de lessen online volgen, geef dit dan aan. De les wordt gestreamd. 

Tijdens de online lessen blijft het geldende protocol van kracht.  

 

In en rond het gebouw 

 De lessen duren 40 minuten. Verlaat het lokaal pas als de bel gaat.  

 Aangezien de leerlingen niet altijd op school zijn, is het raadzaam om de leermiddelen in principe 

thuis te bewaren en telkens mee naar school te nemen wat nodig is voor die dag. 

 De lokalen worden voortdurend geventileerd en de leerlingen zullen gedurende de dag meer buiten 

zijn dan normaal. Daarom is het toegestaan om de jas mee te nemen naar het lokaal.  

 De pauzes zijn voor sommige klassen anders ten opzichte van het begin van het schooljaar. Kijk 

voor de lestijden en de pauzes goed in Magister.  

 Je komt binnen via de ingang die het dichtst bij de plek is waar je les hebt. Je loopt niet door het hele 

gebouw als dit niet nodig is.  

 We gedragen ons rustig. Je loopt niet naar andere lokalen of door de school. Pauzes breng je door 

in de hal, de LOR, in de gangen of buiten. Je mag ook pauzeren in de aula’s, maar je mag daar de 

tafels en de stoelen niet verplaatsen. Houd het netjes en ruim rommel op. 

 Tijdens eventuele tussenuren die niet opgevangen worden, verblijf je in de hal, de LOR of buiten. De 

mediatheek is beperkt toegankelijk, omdat leerlingen daar online lessen volgen.   

 We maken gebruik van verplichte looprichtingen. Volg de pijlen zoals aangegeven.  

 Wij vragen alle leerlingen om tijdens de les de telefoon op vliegtuigstand te zetten en in de 

telefoontas op te bergen. Dit draagt bij aan een stabielere wifi-situatie voor het streamen van de 

lessen. De docenten zien hierop toe.  

 Volg altijd de aanwijzingen op van de medewerkers van onze school.  

 

Tijdens de toets (dit geldt voor PTA-toetsen in de examen- en voorexamenklassen)  

 Je neemt enkel plaats op de plek waarop toetspapier ligt. We houden altijd 1,5 meter afstand. 

 Bij binnenkomst desinfecteer je jouw handen (de surveillanten hebben dit al gedaan).  

 Jas en tas mogen niet in het lokaal. Deze moeten op de gang blijven.  

 Laat waardevolle voorwerpen daarom thuis! Mobiele telefoon mag niet in het lokaal! Horloges zijn niet 

toegestaan.  

 Als je klaar bent controleer je of alles is ingevuld en laat je het werk liggen op je tafel. Je verlaat rustig het lokaal 

en wacht niet op anderen.  

 Een kuchje kan altijd gebeuren. Hoest je veel dan zal de toezichthouder je vragen om de ruimte te verlaten. De 

teamleider zal beoordelen wat er vervolgens gaat gebeuren. Je kunt dan niet meer deelnemen aan de 

inhaalregeling.  

 


