
Beste leerlingen, 
 
In de week van 8 juni is het eindelijk zo ver en mogen jullie weer naar school! Helaas nog 
niet iedere dag en ook zijn er nogal wat nieuwe regels, waaraan wij ons allemaal moeten 
houden. Het is daarom belangrijk dat je de onderstaande instructies goed doorleest en je er 
op school aan houdt. Lees ze goed door, zodat je weet wat er van je verwacht wordt. Zo 
werken we allemaal aan een veilige school! We kijken ernaar uit jullie weer te begroeten in 
de school.  
 

1. Je komt niet naar school als je verkoudheidsklachten hebt. Wanneer iemand uit je 
gezin verkoudheidsklachten en koorts heeft, blijft het hele gezin thuis, dus jij ook. 

2. Binnen de school hou je je aan de richtlijnen van het RIVM: 1,5 meter afstand 
houden, geen handen schudden, niezen en hoesten in je elleboog en vaak je handen 
wassen 

3. Op school zijn Corona coördinatoren: je volgt de instructies op van deze 
coördinatoren (ze zijn herkenbaar aan de oranje hesjes) 

4. Je houdt je aan de looprichting in de school en volgt de instructies op voor gebruik 
van de lift 

5. Je komt zoveel mogelijk met de fiets naar school of lopend. Alleen in bijzondere 
omstandigheden kunnen je ouders je ook afzetten met de auto.   

6. Als je het schoolplein bij de start van jouw dagdeel opkomt, kom je via de 
Melanchthon zijde. Ook het verlaten van het schoolplein gaat via de Melanchthon 
zijde. Met de verbouwing aan moskee zijde is er een krappe doorgang. Als je daar 
langs fietst, niet stoppen, maar vlot doorfietsen, zodat je anderen niet in de weg 
staat.  

7. Er zijn op school drie in- en uitgangen die je kunt gebruiken om de school binnen te 
komen of te verlaten. Dat zijn de beide hoofdingangen en de nooduitgang bij het 
auditorium is ook beschikbaar als in/uitgang.  

8. Je komt op alfabetische volgorde de school binnen. Je houdt jezelf aan de volgende 
richtlijn: 
ochtend dagdeel: binnenkomst tussen 8.20 en 8:50 uur. Leerlingen met achternaam 
A t/m F: 8.20 - 8.27 uur, G t/m K: 8.28 - 8.35 uur, L t/m R: 8.36 - 9.43 uur en S t/m Z: 
8:44 - 8:50 uur. We variëren hierin per week. Soms komt S t/m Z als eerste binnen, 
soms A t/m F, enz. Dit alfabetisch binnenkomen in de school is noodzakelijk om de 
1,5 meter ook bij binnenkomst en verlaten van de school te kunnen waarborgen. De 
docent zit bij binnenkomst al in het lokaal. Bij het middagdelen zijn de tijden als volgt: 
13.00 - 13.07 uur: A t/m F, 13.08 - 13.15 uur: G t/m K, 13.16 - 13.23 uur L t/m R, 
13.24 - 13.30 uur S t/m Z. In Zermelo zie je naar welk lokaal je moet gaan. Zorg dat je 
dit vooraf hebt opgezocht. 

9. We verdelen de klas in tweeën op alfabetische volgorde van voornaam. Alleen de 
leerlingen met dyslexie, zitten bij elkaar in een lokaal (ongeacht hun voornaam) ivm extra tijd 
bij toetsen.  
10. Op dagen dat er toetsen zijn, gaan de leerlingen met extra tijd op een strategische 
plek in het lokaal zitten. Zo kunnen zij hun extra tijd benutten, terwijl de rest van de klas (op 
alfabet) de klas al kan verlaten aan het einde van het dagdeel.  
 


