
 

 

 

Aan alle ouders en leerlingen van AH 

 

Ermelo, 3 maart 2021 

 

Beste ouders en leerlingen, 

We hebben in de vakantie te horen gekregen dat we onze leerlingen weer gedeeltelijk 

mogen verwelkomen op school. Dat stemt ons allen vrolijk. In deze brief willen we u 

informeren over de keuzes die wij als school daarin hebben gemaakt. 

De basisregels t.a.v. het coronavirus gelden nog steeds. Dat betekent dat we 1,5 meter 

afstand moeten houden en dat de mondkapjesplicht nog steeds geldt. We zullen jullie als 

leerlingen hier vanzelfsprekend op wijzen. De plekken in de lokalen en in de aula’s waar 

leerlingen wel mogen zitten, zijn gemarkeerd. Ook moet er bij klachten nog steeds getest 

worden en blijven leerlingen thuis. 

Om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen, hebben we de klassen opgedeeld in drie 

groepen (A, B en C groep). Iedere dag komt er een groep naar school.  

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

8 – 12 maart A B C A B 

15 – 19 maart C A B C A 

22 – 26 maart B C A  B C 

 

Vanaf 29 maart herhaalt zich het schema zoals hierboven vanaf 8 maart is aangegeven. 

De leerlingen horen van hun mentor of teamleider in welke groep ze zijn ingedeeld. De 

leerlingen die op die dagen niet op school komen, volgen hun lessen online thuis. We 

werken met een 40- minutenrooster t/m het 8e uur met alle vakken daarin verwerkt (zie 

lestijdentabel hieronder). De docenten geven ongeveer een kwartier instructie via Teams, 

daarna gaan de leerlingen thuis zelfstandig aan het werk en gaat de docent met de groep op 

school aan de slag. De leerlingen op school volgen de instructie dus ook via Teams (met 

oordopjes).  

 

Let op! Leerlingen nemen dus altijd in ieder geval laptop/iPad én oordopjes mee naar 

school, dat is noodzakelijk voor het begindeel van de les. 

De aanwezigheidscontrole is zoals gebruikelijk. Leerlingen loggen allemaal in in de les in 

Teams (dus ook de leerlingen die fysiek aanwezig zijn). Bij ziekte of andere 

afwezigheidsredenen geschiedt de afmelding - zoals gebruikelijk - door de ouders. 
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Lestijden 

1. 8.30 – 9.10 

2. 9.10 – 9.50 

3. 9.50 – 10.30 

pauze 10.30 – 10.50 

4. 10.50 – 11.30 

5. 11.30 – 12.10 

6. 12.10 – 12.50 

pauze 12.50 -13.20 

7. 13.20 - 14.00 

8. 14.00 - 14.40  

Na het 8e uur biedt school weer ondersteuningslessen aan voor leerlingen. 

Examenleerlingen komen daarvoor fysiek op school en de andere leerlingen volgen dit 

digitaal in Teams. Dit geschiedt op inschrijving door de leerling of uitnodiging van de docent.  

De automaten, broodjesverkoop en kluisjes zijn gesloten om groepsvorming te voorkomen. 

De aula’s en het schoolterrein buiten zijn beschikbaar voor de leerlingen om te pauzeren. We 

vragen de leerlingen bij mooi weer om zoveel mogelijk naar buiten te gaan en ook daar nog 

steeds de verplichte afstand te bewaren. De leerlingen kunnen tijdens de lessen naar het 

toilet, dit wederom om groepsvorming tijdens de pauzes te voorkomen. Overlegmomenten 

met ouders zullen altijd zo veel mogelijk digitaal plaatsvinden. 

We wensen de leerlingen veel plezier op school maar ook succes met deze aanpassingen. 

We hopen dat met de lente en deze maatregelen een normale situatie steeds meer in zicht 

komt. 

Hartelijke groet, 

De schoolleiding 

 

 

 

 

 

 

 


