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Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 
  
We zijn blij dat de school op 1 maart a.s. weer deels open kan. In deze brief lezen jullie hoe 
we dat gaan doen. De overheid heeft voor de gedeeltelijke heropening maatregelen opgesteld 
die we uiteraard volgen. De inhoud van de brief die we jullie voor de vakantie stuurden komt 
hiermee te vervallen.  
 
Opzet van het onderwijs na 1 maart 
Ons uitgangspunt en dat van de overheid is dat fysiek onderwijs het beste is voor de leerlingen. 
De overheid vraagt ons om leerlingen zoveel als mogelijk is binnen de gestelde kaders fysiek 
onderwijs te laten volgen. Voor onze school betekent dit dat we leerlingen voor de helft van de 
tijd naar school kunnen laten komen. Het programma voor leerlingen bestaat daarmee uit de 
helft van de lessen op school en zelfstudie. De mentoren verdelen de leerlingen over een A en 
een B groep. De A groep komt volgende week op maandag, woensdag en vrijdag naar school. 
De B groep komt op dinsdag en donderdag. In de week van 8 maart is dat omgekeerd. De 
leerlingen vinden hun rooster in Magister. We hanteren de gewone lesduur van 45 minuten.  
Veelal zullen docenten aan beide helften van de klas (ongeveer) dezelfde les geven. Docenten 
loggen tijdens hun les in op Teams zodat leerlingen die in quarantaine of isolatie zitten, thuis 
kunnen meeluisteren. Op een ‘thuisdag’ is een leerling niet verplicht om in te loggen, maar het 
mag natuurlijk wel. De docent concentreert zich tijdens de les op leerlingen die in de klas 
zitten om ervoor te zorgen dat de fysieke les zo goed mogelijk verloopt.  
 
Overige aandachtspunten 

• De lessen bewegingsonderwijs willen we buiten laten plaatvinden. Dit vraagt extra 
voorbereiding, waardoor deze lessen waarschijnlijk nog niet per 1 maart kunnen gaan 
beginnen. Via het rooster en hun vakdocent horen leerlingen per wanneer en waar ze 
bewegingsonderwijs gaan volgen. 

• Klassen in de onderbouw krijgen zoveel mogelijk les in een vast lokaal. In de bovenbouw 
gaat dit niet in verband met clusters. 

 
 

 



 
 

• Pauzeer zoveel mogelijk buiten. Binnen hebben de klassen tijdens de pauze vaste 
plekken. Voor sommige klassen is dat een lokaal, voor andere klassen een tafel in één 
van de aula’s. De mentoren vertellen de leerlingen waar zij pauze moeten houden als 
ze binnen blijven. Er is geen catering beschikbaar. 

• Er zijn alleen fysieke flexuren voor de examenleerlingen. Zij ontvangen hier een apart 
bericht over. Voor niet-examenleerlingen zijn er geen fysieke flexuren en voor de 
brugklas komen er geen talentlessen. Bij deze lessen zouden de leerlingen uit 
verschillende klassen teveel gemengd worden. Er is uiteraard wel gelegenheid om 
online extra uitleg te krijgen. 

• Als een docent niet naar school mag komen en wel les kan geven, zal hij/zij dat digitaal 
vanuit huis doen. Als hij of zij geen les kan geven, vervalt de les. 

 
Gezondheid voorop 
Voor iedereen, leerlingen en medewerkers, geldt dat je thuisblijft bij klachten die kunnen 
wijzen op een coronabesmetting. Ook bij twijfel blijf je thuis. Wij adviseren dringend dat 
iedereen die klachten heeft zich laat testen. Met deze beslisboom kun je bepalen of je naar 
school mag en wat je moet doen als je klachten hebt, positief getest bent of in quarantaine 
moet. Als een leerling niet naar school kan, vragen we de ouders om de absentie door te geven 
via absentie@lyceumelst.nl en een bericht te sturen als de leerling weer hersteld is. 
Als een medewerker of leerling positief test op het coronavirus, adviseert de GGD ons wat we 
moeten doen. Wij volgen de adviezen van de GGD.   
 
Op school gelden verder de volgende regels: 

• Houd anderhalve meter afstand tot volwassenen en elkaar. 

• Draag een mondkapje tenzij je buiten bent, les volgt of eet. In de lessen drama en 
bewegingsonderwijs hoef je geen mondkapjes te dragen. Als je je mondkapje vergeten 
bent, kun je er voor € 0,50 één kopen bij de balie. Tip: zorg ervoor dat je altijd 
reserve-exemplaren in je tas hebt. 

• Je bent alleen op school als je les hebt. Kom niet te vroeg en ga gelijk na je laatste les 
weer naar huis. 

• Was regelmatig je handen. Dat kan op de wc’s en met handgel die in de lokalen en op 
de gangen staat. 

 
Wij hebben er zin in om weer naar school te gaan. Met elkaar gaan we vanaf maandag aan de 
slag in een nieuwe situatie. Het kost natuurlijk even tijd en energie om te wennen aan de 
nieuwe situatie. Dat zal voor jullie gelden, maar ook voor ons. Als we elkaar helpen, komt het 
goed. Heb je vragen, dan kun je terecht bij je mentor of teamleider.  
We zien je graag weer op school na het weekend. 
  
 
Met vriendelijke groet namens alle medewerkers van Lyceum Elst, 
 
 
Drs. J. (Jan-Maarten) de Wit 
rector 
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