
 

 

  

 

 

 

 

Aan de leerlingen van alle niet-examenklassen en hun ouder(s)/verzorger(s) 

 

 

 

 
Datum: 29 mei2020 

Ons kenmerk:200529/mhk/2.CORR/corona 

Onderwerp: bericht herstart scholen leerlingen en ouders 
 

Beste leerlingen (en ter informatie jullie ouder(s)/verzorger(s)), 

 

De afgelopen week is er keihard gewerkt om ervoor te zorgen dat we vanaf volgende 

week weer veilig onze leerlingen kunnen ontvangen. De lokalen zijn zo ingericht dat wij 

en onze leerlingen op veilige afstand van elkaar kunnen zijn, er zijn looproutes 

aangebracht in het pand en er is een rooster voor de middaglessen. Al met al een hele 

puzzel! Natuurlijk is het spannend hoe het volgende week gaat zijn, maar we zijn goed 

voorbereid en hebben er vertrouwen in. En we vinden het fijn om onze leerlingen weer 

op school te zien! 

 

Als bijlage bij dit bericht ontvang je de precieze gang van zaken. Het is belangrijk dit 

vooraf goed te lezen en je te houden aan alle aanwijzingen. Voor de helderheid is er ook 

een filmpje gemaakt. Dat vind je hier. 

 

Vandaag ontvang je het rooster van volgende week. De online lessen zijn daarin tot en 

met het 5e lesuur gepland (tot 11.40), vanaf 13.00 uur beginnen de fysieke lessen op 

school. Die duren elk 40 minuten. Voor de bovenbouw (4V, 4H en 5V) zijn die steeds met 

een heel cluster in de gymzaal. Het kan daar fris zijn, dus zorg voor laagjes kleding. Voor 

de onderbouw en 3M werken we met halve groepen in de lokalen. 

  

We streven ernaar dat elke leerling twee middagen per week naar school komt. Dat zal 

niet altijd gelukt zijn. Zeker in de bovenbouw kan het voorkomen dat een leerling 

vanwege de clustering meer of minder dan twee middagen moet komen, soms zelfs maar 

voor een enkel lesuur. Volgende week is vanwege 2e pinksterdag en de uitslag van de 

examens geen normale week. Het aantal fysieke lessen kan dan minder zijn dan anders. 

Voor elke week wordt een apart rooster gemaakt. Dit is handwerk en kost daarom veel 

tijd. Je zult het rooster daarom telkens pas aan het eind van de voorgaande week 

ontvangen. 

 

Zoals je weet blijft het online-onderwijs de komende weken leidend. Er zullen in elke klas 

ook leerlingen afwezig zijn, bijv. omdat zij verkouden zijn. De lessen op school worden 

daarom vooral gebruikt om met de lesstof aan de slag te gaan, ter ondersteuning van de 

online-les. 

  

Voor leerlingen die verder van school wonen dan 8 km, niet kunnen fietsen naar school 

en ook niet gebracht kunnen worden, kunnen wij in overleg met de streekvervoerders 

over het vervoer van en naar de school. Mocht dit voor jou van toepassing zijn, stuur dan 

een mailbericht aan de heer Heijmans, onze conrector. Hij is te bereiken via 

hei@fritsphilips.eu.  

  

 

 

 

 

https://youtu.be/jdQ5AoUlxJY
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Deze situatie is voor iedereen nieuw en onwennig. We hebben van de overheid richtlijnen 

gekregen die we strikt moeten opvolgen. Het is belangrijk dat we ons daar allemaal aan 

houden en dat we ons gezonde verstand gebruiken. Dus ook al is het fijn om je vrienden 

en vriendinnen weer te zien: houd afstand. 

 

Ik zie ernaar uit om jullie vanaf volgende week weer wat vaker op school te zien! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 
 

 

 

Rob Schuurmans 

Rector Frits Philips lyceum-mavo 

 


