
 

Apeldoorn, 4 maart 2021 

 

Kenmerk: LYC 20/21 secr-145 

 

Beste leerling,  

 

Vanaf maandag 8 maart kom je gelukkig weer minimaal één dag per week op school. 

Hoe gaat dit in zijn werk? 

- Ook op school houd je je aan de algemene richtlijnen van de RIVM. Houd 1,5 

meter afstand tot elkaar en het personeel. Was je handen zeer regelmatig. Draag je 

mondkapje tijdens verplaatsingen. Blijf bij klachten thuis en laat je testen. Heb je een 

positieve testuitslag? Meld dit telefonisch bij het meldpunt van school en blijf thuis. 

Informeer je nauwe contacten (langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter afstand) dat 

zij ook thuis moeten blijven. We starten dan direct de procedure van de 

snelteststraat op school voor de overige contacten. Mocht je bijgaand 

toestemmingsformulier nog niet hebben ingeleverd, doe dit dan zodra je op school 

bent. 

 

- Voor het onderwijs is het toegestaan om met leerlingkoppels te werken. Dit betekent 

dat twee leerlingen samen optrekken en geen 1,5 meter afstand tot elkaar hoeven te 

houden. Als koppel is deze afstand wel vereist tot andere (koppels van) leerlingen. In 

de onderbouw vorm je een koppel met een medeklasgenoot. Je mentor heeft 

je verteld met wie je een koppel vormt. Deze koppels blijven bestaan gedurende de 

weken die volgen. In de bovenbouw kan niet gewerkt worden met koppels, omdat 

bovenbouwleerlingen allemaal andere vakken volgen. 

 

- Alle examenleerlingen en kwetsbare leerlingen gaan alle dagen volledig (zie 

V in bijgaand schema) naar school. Alle overige leerlingen gaan naar school volgens 

bijgaand schema. 

 

- Elke klas/groep wordt gesplitst in twee of drie subgroepen: A, B, C. Je mentor 

of coördinator informeert je z.s.m. in welke subgroep je zit. In de onderbouw wordt 

de klas in tweeën gesplitst. Je gaat of naar school (de ene subgroep) of je volgt de 

lessen online vanuit huis (de andere subgroep(en)). De klassen Gym 2 en Gym 3 

worden niet gesplitst in tweeën. Zij volgen alle lessen of op school of online (zie 

toelichting verderop). De docenten geven in principe zo’n 20 minuten instructie en 

zetten je vervolgens aan het werk met opdrachten.   

 

- Alle overige leerlingen gaan naar school volgens bijgaand schema.  

o Als groep A op school is, volgen de groepen B en C dezelfde les online vanuit 

huis. Als groep B (resp. C) op school is, volgen de groepen A en C (resp. A en 

B) dezelfde les online vanuit huis.  

o Als er een O staat ingevuld, dan worden alle lessen die dag aan de klas 100% 

online gegeven. Je blijft dan dus thuis. 

o Als er een V staat ingevuld, dan volg je die dag alle lessen met je volledige 

klas op school. 

o Onderbouw: als er O+T staat, dan volg je eerst de lessen online vanuit huis en 

kom je voor de talentklassen naar school. Leerlingen van de talentklassen 



 

 

Bèta+, Kunst en Spaans kunnen elke week fysiek naar school. Leerlingen van 

de Sportklas worden in twee groepen verdeeld en gaan dus één keer per twee 

weken voor de Sportklas naar school. De andere groep heeft die week geen 

Sportklas.  

o Havo 4/vwo 4: op 6 april staat er O-ckv: je volgt vanuit huis een online 

scholierenfestival.  

o Let op, als er een * bij je groep staat, dan volg je de lessen op de 

Blekersweg. 

o Als je Anglia volgt en je bent al fysiek op school, dan volg je Anglia ook 

fysiek. Volg je die dag online lessen, dan volg je ook Anglia online vanuit huis.  

 

- Zorg dat je je laptop en oplader meeneemt op de dagen dat je naar school gaat.  

 

- Je houdt pauze in het lokaal van je les voorafgaand aan je pauze of buiten. De LO-

/BSM-lessen zijn ook buiten op de dagen dat je naar school gaat. De aula is 

namelijk ingericht als leslokaal voor de examenleerlingen, evenals de gymzalen.  

 

- Als je een tussenuur hebt, dan ga je naar buiten of een van de volgende lokalen: 

B2, B3, D1, D2 en de mediatheek. 

 

- Zodra er meer plek in de school is, bijvoorbeeld omdat de examenleerlingen geen 

fysieke lessen meer hoeven te volgen, kunnen leerlingen waarschijnlijk vaker naar 

school komen. Ook onderzoekt het bestuur van de Veluwse Onderwijsgroep de 

mogelijkheden van externe locaties.   

 

- We houden het volgende 40-minutenrooster aan: 

 

Jachtlaan     Blekersweg 

1e    08.10-08.50 uur  1e  08.30-09.10 uur 

2e    08.50-09.30 uur  2e   09.10-09.50 uur 

3e    09.30-10.10 uur  3e   09.50-10.30 uur 

Pauze     Pauze 

4e    10.25-11.05 uur  4e  10.45-11.25 uur 

5e    11.05-11.45 uur  5e 11.25-12.05 uur 

6e    11.45-12.25 uur  6e 12.05-12.45 uur 

Pauze     Pauze 

7e    12.50-13.30 uur  7e 13.10-13.50 uur 

8e    13.30-14.10 uur  8e 13.50-14.30 uur 

9e    14.10-14.50 uur  9e  14.30-15.10 uur 

Pauze     Pauze 

10e   15.00-15.40 uur  10e 15.20-16.00 uur 

11e   15.40-16.20 uur  11e 16.00-16.40 uur 

12e   16.20-17.00 uur 

 

- Toetsen brugklassen, 2e klassen en havo/vwo 3: elke week is er een middag 

gereserveerd voor de afname van toetsen. Dat kan een andere dag zijn dan de dag 

dat je op school bent voor je lessen. Er komt een rooster voor deze toetsen. 



 

 

Maximaal 2 toetsen op zo’n middag. Nadere informatie volgt z.s.m. Voor havo 3 en 

vwo 3 staat ook nog een toetsweek ingepland.  

 

- Extra vakstudiebegeleiding gaat ingepland worden op de 10e, 11e en 12e lesuren. 

Nadere informatie volgt z.s.m. 

 

- Extra sportactiviteit: er worden bij goed weer buitensportactiviteiten per leerjaar 

georganiseerd. Je vindt de momenten terug in je rooster. 

Tot morgen bij de talentklassen of volgende week op school! 

 

Groet, 

 

Ingrid Janmaat 

rector Christelijk Lyceum 

 

 


