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De komende tijd: Onderwijs en de 1,5-meter-regel lrjr 4  15 januari 2021  
 
 
Beste leerling, Geachte heer/mevrouw, 
 
Afgelopen woensdag hebben wij jullie laten weten hoe we deze week om zouden gaan met de nieuwe 
regel dat leerlingen onderling 1,5 meter afstand moeten houden op school. Wij hadden jullie 
toegezegd om vandaag te laten weten hoe het onderwijs er de komende tijd uit gaat zien nu deze 
regel gaat gelden. Deze informatie vinden jullie in deze brief. 
 
Onderwijs met de 1,5-meter-regel 
Met ingang van maandag 18 januari gelden de volgende zaken: 

• Alle personen houden op school altijd minstens 1,5 meter afstand van elkaar: dus zowel 
medewerkers als leerlingen. 

• Grote klassen worden opgedeeld in twee helften. De leerlingen krijgen te horen of dat bij hun 
klas het geval is. 

• De twee helften van de klas komen volgens het huidige rooster tegelijk naar school, maar 
volgen de lessen in twee verschillende lokalen. De docent geeft in beide lokalen instructies en 
uitleg. Naast de docent is een surveillant aanwezig die toezicht houdt in het lokaal waar de 
docent niet is. 

• Kleine klassen worden niet opgedeeld en blijven het onderwijs volgen zoals dat ook de 
afgelopen weken het geval was. 

• Klassen hebben hun lessen per dag in hetzelfde lokaal (met uitzondering van de 
praktijklessen): zo voorkomen we veel bewegingen en dus ontmoetingen in het gebouw. 

• Voor alle klassen vervallen de beroepsgerichte keuzevakken. Hiervoor is het momenteel niet 
mogelijk om dit binnen de 1,5-meter-regel te organiseren. 

• De LO-lessen vervallen, omdat het hierbij niet mogelijk is om de 1,5-meter-regel toe te 
passen. Als dit tot een tussenuur leidt, wordt dit een studie-uur in het lokaal. De leerlingen 
zien dit in het rooster. 

• De herkansing van dinsdag 19 januari 2021 gaat door en wordt aansluitend aan de laatste les 
afgenomen. 

 
Wat niet verandert: 
De corona-maatregelen die al golden, blijven natuurlijk gelden. Zoals: 

• Iedereen draagt een mondkapje wanneer hij/zij niet zit. 

• Iedereen ontsmet de handen bij binnenkomst. 

• Iedereen blijft thuis bij klachten: de leerling volgt de lessen dan online. 

• Iedereen volgt de op de vloeren aangegeven looproutes. 

• Zie verder de landelijke regels op www.rijksoverheid.nl 
 
 



 

Gedragsregels online lessen 
Leerlingen die niet naar school kunnen komen, volgen de lessen zoveel mogelijk online vanuit huis. 
Hiervoor willen we iedereen (weer) op de volgende punten wijzen: 

• Online lessen zijn (bijna) gewone lessen: je bereidt je er dus net zo op voor als op een les op 
school. Je staat op en kleedt je aan, je zorgt dat je gegeten hebt en actief mee kunt doen: je 
zit dus achter een laptop (geen telefoon) en zit aan een tafel. 

• Je doet actief mee: je let op, doet de opdrachten, beantwoordt en stelt vragen waar nodig. 

• De camera van de laptop staat aan en de microfoon staat standaard uit. De docent bepaalt 
wanneer de microfoon eventueel aan mag. 

Op deze manier hebben de leerlingen het meeste aan de lessen en blijven zij ook beter in een goed 
dagritme. 
 
 
We denken met deze maatregelen een goede vorm gevonden te hebben voor het invoeren van de 
1,5-meter-regel. We gaan er vanuit dat iedereen meewerkt aan een goede uitvoering, zoals we tot op 
heden van de leerlingen gewend zijn. We weten dat het lastig kan zijn om je altijd aan de 1,5-meter-
regel te houden. Toch moeten we dat met elkaar wel doen: met het vaccin in zicht moeten we het nog 
even volhouden, maar tot nu toe mogen we trots zijn op onze leerlingen. 
 
We hopen jullie hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 
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