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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van en  
de leerlingen uit de klassen 1 t/m 6 
 
 
Krommenie, 15 januari 2021 
 
 
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s), 
 
Naar aanleiding van de verlengde lockdown tot en met 9 februari 2021 plus aanvullende 
maatregelen, sturen wij deze brief met informatie over de volgende onderwerpen: 
 

• 1,5 meter afstand tussen leerlingen onderling 

• Aangepast lesrooster 

• FLEX-modules en FLEX-loket 

• Online lessen 
 
We realiseren ons dat het veel informatie is. Maar denken wel dat het belangrijk is om vandaag 
te delen.  
 
1,5 meter afstand tussen leerlingen onderling  
Leerlingen moesten op school al 1,5 meter afstand houden ten opzichte van alle 
personeelsleden. Hier is per direct aan toegevoegd dat alle leerlingen ook onderling weer 1,5 
meter afstand moeten houden op school. Deze maatregel heeft betrekking op de 
examenklasleerlingen, de voorexamenklasleerlingen als het gaat om het maken van een 
schoolexamen en kwetsbare leerlingen op school. Wat betekent dit voor de organisatie op 
school? 

o Lessen worden in meerdere lokalen ingeroosterd, zodat elke leerlingen op 1,5 meter 
van een andere leerling en van de docent zit. De docent verdeelt de aandacht over 
deze lokalen. Van leerlingen wordt verwacht dat zij in het lokaal zonder docent 
zelfstandig werken. 

o Lessen worden in grotere ruimtes ingeroosterd, dit zijn de aula’s van de onder- en 
bovenbouw en de gymzalen  

o Tijdens de ondersteuning van kwetsbare leerlingen worden ruimtes ingericht met 
werkplekken op 1,5 meter 

o De “gewone” pauzeruimtes, de aula’s onderbouw en bovenbouw, zijn ingericht als 
leslokaal en niet beschikbaar als pauzeruimte. Dit betekent dat leerlingen buiten in 
de geplaatste tenten kunnen pauzeren op 1,5 meter afstand of in tweetallen een 
rondje kunnen gaan lopen. Het is verstandig om een warme trui, sjaal en 
handschoenen mee te nemen. Bij zeer slecht weer, zoeken we uiteraard naar een 
passend oplossing. 

o De looproutes in school worden opnieuw duidelijk aangegeven 
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Aangepast lesrooster  
We kiezen ervoor om het rooster aan te passen voor een betere verdeling over de dag en om 
ruimte te maken voor begeleiding in de middag. Dit rooster start vanaf maandag 18 januari 
2021.  
  
08:15 – 08:20  uur opstarten (nodig voor rooster)  
  
08:20 – 09:10 uur  lesuur 2  
09:10 – 10:00 uur  lesuur 3  
10:00 – 10:50 uur   lesuur 4  
  
PAUZE 1 (30 minuten)  
  
11:20 – 12:10 uur  lesuur 5  
12:10 – 13:00 uur  lesuur 6  
  
PAUZE 2 (30 minuten) 
  
Vanaf 13:30 uur:   
BERTRAND OP MAAT (zie informatie bij FLEX) 
  
FLEX-modules en FLEX-loket  
Door de verlenging van de huidige lockdown kunnen een groot aantal FLEX-modules niet plaats 
vinden. We hebben er daarom voor moeten kiezen om de FLEX-modules, waarvoor inmiddels 
door de meeste van jullie een keuze was gemaakt, niet in die vorm door te laten gaan. We 
hebben gezocht naar een passende andere vorm waarin we vooral de ondersteuning willen 
bieden die leerlingen op dit moment nodig hebben. Zie hieronder de uitwerking: 
➢ De FLEX-modules examentraining voor de examenklassen (H5 en A6) gaan fysiek wel door 

op school 

➢ Doorlopende reeds opgestarte FLEX-modules worden naar inzicht van de docent online 

voortgezet 

➢ In het nieuwe aangepaste rooster vervallen de FLEX-loket uren in de ochtend 

➢ In de middag kan er onder andere tijdens het 7de lesuur deelgenomen worden aan extra 

ondersteuning voor een vak, een contactmoment met de mentor of een aparte afspraak met 

een docent. Dit noemen we nu dan maar even “Bertrand op MAAT”. De uitwerking hiervan 

vraagt nog wat tijd, deze lessen starten daarom per 25 januari 2021.  

 
Online lessen  
De onlinelessen vinden conform het rooster plaats via Microsoft Teams. Om de kwaliteit tijdens 

de online lessen te verbeteren, hebben we een aantal regels opgesteld voor online lessen. We 

willen onder andere de begeleiding en interactie verbeteren en zien of leerlingen actief 

deelnemen. De regels voor online lessen gelden vanaf maandag 18 januari 2021.  

De regels voor online lessen: 
➢ Leerlingen nemen actief deel aan de les 
➢ Docenten en leerlingen hebben de camera aan op aangeven van de docent 

(start les = camera aan) 
➢ Leerlingen hebben het geluid uit en doen deze op verzoek van de docent aan 

en/of geven antwoord  
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➢ Docenten en leerlingen hebben een werkplek passend voor een actieve 

deelname van de les 
➢ Docenten en leerlingen gebruiken de chat van Teams op een verantwoorde 

manier. Alleen de docent bedient de instellingen van Teams 
➢ Het filmen of maken van foto’s van klasgenoten of docenten is niet toegestaan, 

evenals het verspreiden ervan 
➢ Leerlingen zijn op tijd in de online les  
➢ Leerlingen zijn tijdens de schooluren bereikbaar voor docenten 
➢ Tijdens lesuren niet ontbijten en/of lunchen  

 
Over de profielkeuze voor leerjaar 3 volgt op korte termijn meer informatie. En volgende week 
zijn de overleggen met leerling-klankbordgroepen. We vragen leerlingen die mee willen praten 
over een van de in deze brief genoemde onderwerpen zich aan te melden. Aanmelden kan door 
een mail te sturen aan brchv@bertrand.nl met vermelding van volledige naam en klas. 
 
Weer een nieuwe situatie met nieuwe maatregelen die van iedereen flexibiliteit en inspanning 
vraagt. Blijf gezond en houd afstand! 
 
 
Voor nu een goed weekend gewenst! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de gehele schoolleiding 
 
 
Sandra Campos 
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