
 

 

 
 
 
 
 
Voorburg, 26 mei 2020 
 
 
Betreft: Informatie over herstart fysiek onderwijs  
 

Beste ouder(s) / verzorger(s) en leerlingen, 
 

Vanwege de corona crisis is vanaf 18 maart de school gesloten geweest. Thuiswerken was 
ineens de norm. Voor u, voor de leerlingen en voor onze collega’s. Lessen zijn vanaf dat 
moment online gegeven en niet meer in het klaslokaal. Een “normaal” die niet past bij onze 
school.  
 
Gelukkig gaat dit vanaf 8 juni veranderen. Direct na de pinkstervakantie, op maandag 8 juni 
2020, starten we met fysieke lessen op Veurs Voorburg. Dit doen wij wel in een aangepaste 
vorm. Hoe dit “nieuwe normaal” eruit ziet, leggen we in onderstaande brief uit.  
 
Belangrijke uitgangspunten 
Bij een herstart van het fysieke onderwijs is een veilige leer- en werkomgeving voor 
leerlingen en medewerkers zeer belangrijk. Hiervoor volgen wij de richtlijnen van het RIVM. 
Daarnaast heeft de Rijksoverheid regels voor de scholen opgesteld waaraan minimaal moet 
worden voldaan.    

• Scholen geven alle leerlingen fysiek onderwijs.  
• Leerlingen onderling, leerlingen en onderwijspersoneel en onderwijspersoneel 

onderling moeten altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden. 
• De onderwijstijd wordt zo over de dagen verdeeld, dat het aantal 

vervoersbewegingen zo beperkt mogelijk is. 
 
Hybride onderwijs (online thuis en met de docent op school) 
Om de onderlinge afstand mogelijk te maken en de reisdagen te beperken, bieden wij 
hybride onderwijs aan. Dit betekent dat leerlingen op twee dagen per week naar school gaan 
en daarnaast drie dagen thuis werken.  
 
We gaan deze start evalueren en daarna mogelijk uitbreiden naar 3 dagen school en twee 
dagen thuis. Deze uitbreiding doen we in ieder geval niet voor 29 juni 2020. 
 
Op school worden lessen vooral gebruikt voor het begeleiden van leerlingen en het geven 
van instructie. Toetsen geven wij zoveel mogelijk online. Naast algemeen vormende vakken 
krijgen de leerlingen zeker ook een mentorles.  
Het thuisonderwijs gaat zoals we dit sinds 18 maart hebben gedaan. 

• (Huis)werk staat in Magister 
• Docenten en onderwijsassistenten nodigen leerlingen uit voor een Google Meet 

waarin instructie kan worden gegeven 
• Toetsen worden digitaal afgenomen  

 
De laatste lesdag is op vrijdag 10 juli, een week voor de start van de zomervakantie. In de 
laatste week worden geen fysieke - en digitale lessen gegeven.  
 



 

 
Hygiënemaatregelen 
Als je ziek bent, meld je je ziek en blijf je thuis! Dit geldt voor onderwijspersoneel en voor 
leerlingen. Hierdoor kunnen we al heel veel voorkomen. Daarnaast hebben we onderstaande 
maatregelen genomen: 

• Leerlingen komen in kleine groepen tegelijk aan op school. Hierdoor spreiden we de 
drukte op straat, bij de ingang van de school, in de gangen van de school en bij de 
fietsenstalling.  

• Ook het vertrek van school gaat in kleine groepen. 
• Precies 15 minuten voor aanvang van de les gaat de voordeur open. Leerlingen 

blijven niet op straat hangen en lopen direct naar binnen en naar hun klaslokaal.  
• Bij de ingang staat een desinfecterend middel. Leerlingen en collega’s moeten hun 

handen hiermee reinigen. 
• Er zijn verplichte looproutes waardoor je de afstand van elkaar kunt houden. 
• Toiletgebruik is beperkt beschikbaar. Per toiletruimte is 1 toilet beschikbaar. Deze 

kan na toestemming worden gebruikt. 
• Leerlingen blijven in het lokaal; docenten verplaatsen zich. 
• Pauze wordt in het lokaal gehouden (tussen het 2e en 3e lesuur). 
• Deuren van lokalen staan open. 
• Aan het einde van iedere dag is er een grondige schoonmaak van het hele gebouw. 
• Bij binnenkomst in het lokaal is een desinfecterend middel beschikbaar. Leerlingen 

en collega’s maken hier gebruik van. 
• Bij de start van een les maken leerlingen en docent hun eigen werkplek schoon. 
• Leerlingen maken geen gebruik van hun kluisjes. 
• Ook in de lokalen houden wij 1,5 meter afstand. 
• Voor individuele instructie zijn schermen aanwezig. 
• Praktijklessen mogen binnen 1,5 meter worden gegeven. In dat geval dragen 

leerlingen en docenten een mondkapje en handschoenen; deze worden door school 
verstrekt. 

• Het dragen van handschoenen en mondkapjes tijdens de overige lessen is 
toegestaan, mits deze gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn. We willen daaraan 
toevoegen dat we het belangrijk vinden elkaar op school te kunnen zien en het 
dragen van mondkapjes daardoor niet onze voorkeur heeft. 

• Bij het gebruik van een (vaste) computer dragen leerlingen handschoenen. Deze 
handschoenen zijn beschikbaar in de les. 

• Leerlingen in de onderbouw nemen hun eigen Chromebook mee naar school. 
 

• En: 
 



 

 

 
 
Aanpassingen in het rooster 
Het ‘nieuwe’ rooster wordt uiterlijk dinsdag 2 juni in Magister gepubliceerd. 
Met betrekking tot het rooster zijn er diverse aanpassingen doorgevoerd. Belangrijk is dat 
zowel op thuisdagen als op schooldagen de lessen worden gevolgd. In Magister staat 
telkens het programma voor de specifieke les.  

• Leerlingen gaan op twee dagen naar school en werken drie dagen thuis. 
• Op school volgen zij 4 lessen. 
• Thuis volgen zij 5 lessen. 
• Op school starten de lessen om 09.30 uur of om 11.00 uur; 
• Op school wordt een klas in twee groepen verdeeld en krijgt tegelijkertijd les. 

Vanwege de beperkte omvang van de klassen en de ruime lokalen is hierdoor 1,5 
meter afstand mogelijk. 

• De lessen thuis starten om 09.30 uur. 
 

Voorbeeld  

tijd Rooster voorbeeld klas 1 Rooster voorbeeld klas 2 

 
helft van klas 1 helft van klas 1 helft van klas 2 helft van klas 2 

09.30 - 10.15 wiskunde Nederlands xxxx xxxx 

10.15 - 11.00 Nederlands wiskunde xxxx xxxx 

11.00 - 11.45 mentoruur Engels wiskunde Nederlands 

11.45 - 12.30 Engels mentoruur Nederlands wiskunde 

12.30 - 13.15 direct naar huis direct naar huis mentoruur Engels 

13.15 - 14.00 xxxx xxxx Engels mentoruur 
 

xxxx xxxx direct naar huis direct naar huis 

 

 
Aanpassingen in en rondom het gebouw 
Ons gebouw is zeer geschikt voor het aanbrengen van looproutes. Op diverse plekken staat 
aangegeven waar je in welke richting moet lopen. Hierdoor ontstaat bijna alleen 
eenrichtingsverkeer.  

•  De fietsenstalling is aangepast zodat je afstand kunt houden. Volg de instructies op 
die je worden gegeven!  

• We gebruiken de hoofdingang om het gebouw binnen te komen.  



 

• Volg de looproutes die zijn aangebracht. Op de gangen zijn verschillende collega’s 
aanwezig die hierop toezien. 

• We maken geen gebruik van de kantine en de kluisjes 
• Na toestemming van de docent verlaat je het lokaal. Hierdoor voorkomen we dringen 

op de gangen en kunnen we 1,5 meter afstand houden. 
• We verlaten het gebouw via de zijingang. 

 
Reizen van en naar school 
Op de site van de Rijksoverheid staat: Het openbaar vervoer mag niet overbelast raken. Dus 
leerlingen komen zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school of laten zich brengen en 
halen. 
De VO-raad en regionale vervoerders maken afspraken over speciaal vervoer voor 
leerlingen, die meer dan 8 kilometer van school wonen en van het openbaar vervoer 
afhankelijk zijn. 
Met leerlingen en hun ouders, die buiten de straal van 8 kilometer wonen, nemen wij contact 
op om het vervoer naar school te bespreken.  
 
Kwetsbare groepen 
Wij gaan er vanuit, dat wij met de maatregelen die wij nemen, een veilige leer- en 
werkomgeving creëren. Zeker wanneer we bij ziekte besluiten thuis te blijven. 
Een kwetsbare gezondheid van uw kind of de kwetsbare gezondheid van een van de 
gezinsleden kan een reden zijn om te besluiten op 8 juni nog niet naar school te komen. 
Indien dit voor uw kind geldt vragen wij u dit te bespreken met de teamleider van uw kind.  
 
Wij houden ons aan de regels! 
Voor de veiligheid van leerlingen en onderwijspersoneel is het belangrijk, dat wij ons 
allemaal aan de regels houden. Indien je dit niet doet, wordt je hier op aangesproken. Dit 
geldt zowel voor leerlingen als voor onderwijspersoneel. Afhankelijk van de ernst van de 
overtreding of de frequentie zal de directie een passende maatregel nemen. Dit kan 
betekenen dat iemand (tijdelijk) niet welkom is op school.  
 
Mogelijk heeft u naar aanleiding van deze brief vragen, of heeft u zorgen vanwege een 
persoonlijke reden. In dat geval kunt u, zoals gebruikelijk, contact opnemen met de mentor 
van uw zoon of dochter. 
 
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Remco Hulsbergen 
Korneel van den Bulck 
 
Directie Veurs Voorburg 
 
 


