Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen
Van leerjaar 1 en 2 vmbo

IJmuiden, 2 maart 2021

Betreft: Heropening Vellesan College per 3 maart

Beste ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Na een lange periode van afstandsonderwijs mogen we de leerlingen vanaf woensdag 3 maart weer
fysiek op school ontvangen. Met deze brief wil ik, zoals op 24 februari is toegezegd, u informatie
geven over wat deze opening voor onze leerlingen en voor u betekent.
Wie is er welkom op school als de school opengaat?
Het uitgangspunt van het kabinet is dat bij de opening van de scholen alle leerlingen de gelegenheid
krijgen om naar school te komen. Wij kunnen ons voorstellen dat het openen van de school tot vragen
en/of zorgen bij ouders en leerlingen kan leiden. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de veiligheid en
gezondheid van leerlingen en medewerkers.
Wij vragen u, uw zoon of dochter thuis te houden bij één van de volgende klachten:
•

Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn)

•

Hoesten

•

Klachten aan luchtwegen

•

Verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts (boven 38 graden Celsius)

•
Met behulp van de geactualiseerde beslisboom (zie bijlage) kun je op een eenvoudige wijze bepalen
of je wel of niet naar school mag.
Ook vragen we u de school zo snel mogelijk in te lichten wanneer er sprake is van besmetting van uw
zoon, dochter of de directe omgeving. Als één van de gezinsleden koorts of benauwdheid heeft, dan
blijft ieder gezinslid thuis. Wij willen u vragen om ons dagelijks tussen 8:00 en 8:30 uur telefonisch te
informeren wanneer uw kind, vanwege eerdere genoemde redenen, geen onderwijs kan volgen.
Leerlingen uit risicogroepen waarvoor het volgen van onderwijs op school, bijvoorbeeld uit medisch
oogpunt, niet mogelijk is, worden gevraagd om per mail contact op te nemen met de afdelingsleider.
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Hoe gaat ons onderwijs eruitzien?
Alle leerlingen moeten weer naar school kunnen. Dit betekent niet dat alle leerlingen de gehele week
op school zijn. Het uitgangspunt is dat we alle leerlingen voor zoveel mogelijk vakken op school willen
zien. Doordat er afstand gehouden moet worden kunnen we niet altijd volledige klassen/lesgroepen
onderbrengen in onze lokalen. Ook willen we, om drukte in gangen en overblijfruimten te voorkomen,
het aantal pauzes en leswisselingen tot een minimum beperken. Dit heeft tot gevolg dat we, op basis
van onderstaande afspraken vanaf 3 maart gaan opstarten:
Onderbouw (klas 1 en 2 vmbo/mavo en klas 1 t/m 3 havo/vwo)
•

De onderbouwklassen zijn verdeeld in twee lesgroepen. Hierdoor kunnen we realiseren dat er
in het leslokaal minimaal 1,5 meter afstand blijft tussen leerlingen onderling en tussen
leerlingen en de docent. De indeling zal gelden tot aan de meivakantie, en is gemaakt op
alfabetische volgorde van achternaam, en is niet wijzigbaar.

•

Leerlingen van de onderbouw zullen per lesgroep onderwijs gaan volgen op school.

•

In de bijlage treft u een overzicht aan van de groepsindeling en de aanwezigheid op school.
Het rooster staat vanaf dinsdag 2 maart (15:00 uur) in Magister. Hierdoor zal duidelijk zijn op
welk moment uw zoon/dochter de les op school of THUIS volgt.

•

De leerlingen die niet op school (kunnen) zijn volgen de lessen die dag op afstand. Docenten
hebben daarbij de mogelijkheid om via Teams de informatie vanaf het beeldscherm te delen
of een livestream open te stellen. Leerlingen die thuis de les volgen dienen de microfoon op
mute te zetten.

•

De leerlingen volgen de lessen volgens het rooster in Magister. Doordat de dag waarop de
leerlingen fysiek onderwijs krijgen rouleert, zullen alle vakken aan bod komen.

•

De startmomenten van de verschillende klassen zijn zoveel mogelijk gespreid om
piekmomenten bij de ingang van de school en op het schoolplein te beperken.

•

Leerlingen zijn steeds een volledige lesdag op school. Tussen iedere les is een korte pauze
van 5 minuten die de leerlingen in het lokaal doorbrengen, dit om onnodig contact met nietklasgenoten te vermijden.

•

Een beperkt aantal lessen wordt niet fysiek aangeboden en komt daarmee te vervallen.

•

De lessen Lichamelijke Opvoeding / sportklas worden uitsluitend buiten gegeven.
De kleedkamers kunnen binnen de geldende maatregelen hiervoor opgesteld worden.

Afspraken
Om drukte in het gebouw en op het schoolplein te voorkomen zijn vanaf 3 maart de volgende regels
van toepassing:
•

Klassen zullen, zoveel mogelijk, in een vast lokaal onderwijs volgen. In de bovenbouw is dit
niet altijd mogelijk in verband met de verschillende vakkenpakketten. Docenten zullen van
lokaal wisselen en leerlingen blijven, daar waar mogelijk, in het lokaal.

•

Indien een les vanwege afwezigheid van de docent geen doorgang kan vinden wordt deze
opgevangen door een andere docent zodat er geen tussenuren ontstaan.

•

Leerlingen in de bovenbouw hebben vanwege de diversiteit in het vakkenpakket in een enkel
geval een tussenuur. Leerlingen met een tussenuur dienen in een daartoe aangewezen
ruimte te werken aan hun huiswerk.

•

Leerlingen mogen niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van hun eerste les op school
komen.

•

Leerlingen wordt gevraagd om bij aankomst op school onmiddellijk naar het lokaal en na
afloop van de laatste les direct naar huis te gaan.

•

Leerlingen wordt dringend verzocht om beperkt gebruik te maken van kluisjes en hun
persoonlijke eigendommen (jassen en tassen) mee te nemen naar het lokaal.

•

Er zijn aparte in- en uitgangen waarbij de leerlingen het schoolgebouw kunnen betreden of
verlaten. Deze zijn afhankelijk van de locatie en het leslokaal (rood, groen of blauw) waar de
lessen worden gevolgd. De bijlage met plattegronden maakt dit duidelijk.

•

In het schoolgebouw zijn er looproutes aangegeven (rood, groen of blauw) met hoofdzakelijk
eenrichtingsverkeer voor de gangen en trappenhuizen. De stippen die de looproute aangeven
zijn geplaatst op 1,5 meter afstand zodat deze de leerlingen helpen voldoende afstand van
elkaar te houden bij het betreden en verlaten van het gebouw.

•

De basisregel op het schoolplein en in het gehele gebouw is ‘rechts houden’.

•

Bij binnenkomst en verlaten van een lokaal dienen leerlingen de handen te ‘wassen’ met
desinfecterende handgel. De handgel is in ieder lokaal en bij de ingang aanwezig.

•

De werkwijze voor het betreden van het leslokaal:
o

•

De werkwijze voor het verlaten van het leslokaal:
o

•

De eerste leerling die het lokaal binnenkomt, gaat aan de verste tafel zitten.
De leerling die het dichtst bij de deur zit, verlaat als eerste het lokaal

Bij tussentijdse lokaalwisselingen dienen leerlingen en docenten de eigen tafel bij
binnenkomst en het verlaten te reinigen. (materiaal is hiervoor aanwezig).

•

Toiletgebruik is uiteraard mogelijk, let echter op de voor het lokaal aangewezen toiletgroepen.

•

De lestijden zijn aangepast volgens onderstaand rooster:

leerjaar 1 en 2

leerjaar 3 en hoger

1e les

08.15 - 08.55 uur

1e les

08.15 - 08.55 uur

2e les

09.00 - 09.40 uur

2e les

09.00 - 09.40 uur

pauze

09.45 - 10.00 uur

3e les

09.45 - 10.25 uur

3e les

10.05 - 10.45 uur

pauze

10.30 - 10.45 uur

4e les

10.50 - 11.30 uur

4e les

10.50 - 11.30 uur

5e les

11.35 - 12.15 uur

5e les

11.35 - 12.15 uur

pauze

12.20 - 12.35 uur

6e les

12.20 - 13.00 uur

6e les

12.40 - 13.20 uur

pauze

13.05 - 13.20 uur

7e les

13.25 - 14.05 uur

7e les

13.25 - 14.05 uur

8e les

14.10 - 14.50 uur

8e les

14.10 - 14.50 uur

9e les

14.55 - 15.35 uur

9e les

14.55 - 15.35 uur

10e les

15.40 - 16.20 uur

Anderhalve meterregel
Dat de leerlingen weer naar school mogen komen is een voorrecht. Voorrechten scheppen echter ook
verplichtingen. En dan doel ik op de regels die gelden voor het bezoek aan school en dat je je
daaraan houdt. Het desinfecteren van handen en het dragen van mondkapjes is inmiddels wel
bekend. De 1,5 meter is nog niet voor iedere leerling vanzelfsprekend. Dat betekent dus, niet alleen
van medewerkers maar ook onderling en niet alleen tijdens de lessen, maar ook op de gangen, de hal
en de aula: je houdt 1,5 meter afstand.
Ik reken er op dat u aan de tafel met uw zoon of dochter bespreekt hoe we er samen voor kunnen
zorgen dat het heropenen van de school op een veilige manier gebeurt. Hierin hebben we een
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen zorgen we voor een goede opstart van de school en voor
een goede gezondheid!
We begrijpen dat de opstart van de school veel vraagt van onze leerlingen en u als ouder.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de leerjaarcoördinator of afdelingsleider van uw
zoon/dochter.
We kijken er naar uit om onze leerlingen weer in de school te mogen ontvangen.
Met vriendelijke groet,

M.J. Boelsma
rector
Bijlagen: 1. Corona-beslisboom
2. groepsindeling en aanwezigheid op school
3. lokaalindeling en looproutes

Corona-beslisboom

Weten wanneer je thuis moet blijven? Doorloop de volgende stappen
Start

Heeft iemand binnen je huishouden
op dit moment of in de afgelopen
10 dagen corona (gehad)?

JA

Blijf thuis en laat je testen

JA

Blijf thuis

NEE

Heeft een huisgenoot naast
klachten die passen bij
corona ook koorts (38,0 of hoger)
of benauwdheid?
NEE

Heb je zelf één of meer van
de volgende klachten?
• verkoudheidsklachten (zoals loopneus,
neusverkoudheid, niezen, keelpijn)
• hoesten
• verhoging of koorts (37,5 of hoger)
• benauwdheid
• plotseling verlies van reuk/smaak
(zonder neusverstopping)

Ben je aangemerkt als nauw
contact van iemand met corona?
Of heb je een notificatie via de
Coronamelder-app?

NEE

Of kom je vanuit het buitenland
uit een rood/oranje gebied?
JA

JA

Blijf thuis en laat je testen

NEE

Je mag

naar
school

LET OP
Heb je naast klachten die
passen bij corona (zie hierboven)
ook koorts (38,0 of hoger) of
benauwdheid?

NEE

Huisgenoten
mogen naar
school
en/of werk

1,5 meter
afstand
Leerlingen, studenten en
volwassenen moeten onderling
allemaal 1,5 meter afstand houden.
De school bepaalt hoe dit
in de klaslokalen kan
worden gerealiseerd.

JA

Huisgenoten blijven ook thuis
tot de testuitslag bekend is
Maart 2021. Deze beslisboom is gebaseerd op de informatie van het RIVM en de VO Raad.

Z.O.Z.

Vragen & antwoorden
We hebben geprobeerd om de meest voorkomende situaties in de beslisboom
op te nemen. Natuurlijk kan er bij jou net iets anders aan de hand zijn.
Hieronder proberen we met een aantal extra vragen en antwoorden nog
meer duidelijkheid te geven. Kom je er niet uit? Overleg dan met school.
Wanneer testen?
• 	 Als je klachten hebt die passen bij corona.
• 	 Als je contact hebt gehad met iemand met corona.
Dus als je een indicatie hebt in het kader van een bronen contactonderzoek of door een melding
van de Coronamelder-app. Laat je dan zo snel mogelijk testen als huisgenoot of als nauw contact*.
Laat je ook testen vanaf dag 5 na het laatste contact met iemand met corona.
Dit geldt voor huisgenoten, nauwe en niet nauwe contacten*.
• 	 Op advies van de GGD (bijv. bij een uitbraakonderzoek).
• 	 5 dagen nadat je vanuit het buitenland uit een oranje of rood gebied bent gekomen.
• 	 Als je ernstig ziek bent. Zie hieronder hoe lang je thuis moet blijven.

Hoe lang moet je thuisblijven?
• 	 Blijf thuis tot de testuitslag bekend is. Als je bent getest vanwege contact met een categorie
3* dan hoef je, als je geen klachten hebt, in afwachting van de testuitslag niet thuis te blijven.
• 	 Zolang je in een quarantaineperiode zit zoals vastgesteld door de GGD.
Hoe lang dit duurt en wat de regels zijn verschilt per situatie. Volg de instructies van de GGD op.

Je hebt een testuitslag. En dan?
Volg in alle gevallen het advies van de GGD op. Algemeen geldt:
Positief

Jij of een huisgenoot is besmet met corona. Volg de instructies van de GGD op.

Negatief

Je bent niet besmet met corona. Je mag weer naar school en/of werk, ook als nog niet
alle klachten zijn verdwenen. Tenzij je nog in een quarantaineperiode zit zoals vastgesteld
door de GGD.

* Welke categorie is een contact?
• 	 Categorie 1: huisgenoten
• 	 Categorie 2: overige nauwe contacten (meer dan 15 min. op minder dan 1,5 m.)
• 	Categorie 3: overige niet nauwe contacten
Zie voor uitgebreide toelichting lci.rivm.nl/covid-19-bco

Hybride rooster vmbo
Klas

Achternaam

Achternaam

Het is helaas niet mogelijk om alle leerlingen tegelijk op school te ontvangen. Daarom hebben alle
klassen (met uitzondering van de eindexamenklassen) een hybride rooster.
Dat betekent dat leerjaar 1 t/m 3 volgens onderstaand rooster op school les krijgen. De andere
dagen volg je de lessen thuis online als toehoorder.

Klas 1a

groep A :

Ata t/m Has

groep B:

John t/m Wic

Klas 1b

groep A:

Asf t/m Kor

groep B:

Mon t/m Wit

Klas 1c

groep A:

All t/m Lin

groep B:

Rod t/m Zwa

Klas 1d

groep A:

Bar t/m Roo

groep B:

Rui t/m Ver

Klas 1e

groep A:

Ber t/m Lin

groep B:

Mis t/m Yaz

Klas 1f

groep A:

Akd t/m Inp

groep B:

Jon t/m Vri

Klas 2a

groep C:

Alc t/m Zeg

Klas 2b

groep C:

Abd t/m Jon

groep D:

Koe t/m Zor

Klas 2c

groep C:

Bee t/m Hor

groep D:

Jak t/m Wil

Klas 2d

groep C:

Bak t/m Kok

groep D:

Kre t/m Zui

Klas 2e

groep C:

Abb t/m Kuh

groep D:

Rij t/m Zel

Klas 3Ba

groep C:

Abo t/m Pri

groep D:

Rui t/m Voo

Klas 3Bb

groep D:

Abd t/m Ye

Klas 3Ka

groep C:

Aye t/m Lak

groep D:

Loo t/m Wij

Klas 3Kb

groep C:

Ahm t/m Hof

groep D:

Smi t/m Wil

Klas 3Kc

groep C:

Doe t/m Kat

groep D:

Kol t/m Oca

Klas 3Kd

groep C:

Jan t/m Sch

groep D:

Smi t/m Yum

Alle leerlingen van de examenklassen zijn elke dag op school!!
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