
 
 
 
 
 
 
Aan alle vmbo - leerlingen 
Chr. College Groevenbeek 
 
 
Ermelo, 3 maart 2021 
Betreft: start lessen vanaf 8 maart 
 
 
 
Beste leerling,  
 
We zijn heel blij dat we jou vanaf 8 maart weer voor een gedeelte van de week echt op school mogen 
ontvangen.  
 
In deze brief staan belangrijke afspraken die we hebben gemaakt om de school zo veilig mogelijk te 
laten zijn voor jou en alle medewerkers in de school. Lees deze brief daarom goed door!  
 
 
Afspraken:  
 

1. De klassen worden verdeeld in een A en B groep. Van de mentor krijg je een bericht 
via magister of je in een A of B groep zit. Ruilen is niet mogelijk.  

  
2. In het schema zie je wanneer je naar school moet komen:  
  

  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

8 maart -12 maart   A  B  A  B  A  

15 maart-19 maart   B  A  B  A  B  

Enzovoort…            

  
3. Geen les op school? Je volgt de lessen online.   

De docent geeft de eerste 15 minuten online les aan de groep op school en thuis. Na 15 
minuten gaat de groep thuis huiswerk maken en kan de docent met de groep in de klas aan 
het werk.   
  

4. Belangrijk bij de lessen:  

• Wij verwachten dat je bij de online lessen zichtbaar bent op de camera. Als je de  
camera niet aan hebt, maakt de docent een melding dat je absent bent.  

• Ook is het noodzakelijk dat je oortjes bij je hebt als je naar school komt.  
 

• Als je naar school komt en LO staat op het rooster, zorg dan dat je 
gymkleding,  binnen -en buitenschoenen bij je hebt.  
  

• De volgende lessen volg je niet online:  
 
Bovenbouw: praktijkvakken B/K/T en LO.  
Onderbouw: LO, BV, Drama.   
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5. We volgen een 40 minuten rooster:  
1e uur   8.30  –   9.10  
2e uur   9.10 –   9.50   
3e uur   9.50  – 10.30   

Pauze  10.30 – 10.50   
4e uur  10.50  – 11.30  
5e uur  11.30  – 12.10  
6e uur  12.10 – 12.50   

Pauze  12.50 – 13.20    
7e uur  13.20  – 14.00     
8e uur    14.00  – 14.40   

    
  

6. Lesrooster   
 

• Klas 1 en 2  
Je hebt les t/m het 6e lesuur.  
Vanaf 14.30 uur ruimte voor extra ondersteuning via Teams.   

 

• Klas 3 en 4  
Je hebt les t/m het 8e lesuur.   
Vanaf 14.40 ruimte voor extra ondersteuning op school.  

  
7. Lopen door de gangen:  
Zodra je door de gangen gaat lopen heb je het mondkapje op.  
Hier controleren wij ook op.   

  
8. Pauzes:  

• Beetje buitenlucht is gezond dus probeer zoveel mogelijk tijdens de pauze op 
het plein te zijn. Een bal is altijd te regelen bij de conciërge!  

• Kluisjes en automaten worden niet gebruikt. Ook de kantine is gesloten.   

• Buiten het lokaal houd je je, overal waar dat mogelijk is, aan de anderhalve 
meter afstand. Ga hier serieus mee om!  

  
Wij vertrouwen in jou en laten we met elkaar zorgen dat we op een zo veilig mogelijke manier naar 
school kunnen gaan. Mocht je nog goede ideeën hebben, deel deze dan met je mentor, dan komt het 
ook zeker bij ons terecht.  
 
Succes maar zeker ook veel plezier,   
 
Vriendelijke groet van de schoolleiding   
 


