
 

 

 

Aan de leerlingen van Christelijk College Groevenbeek, afdeling atheneum/havo 

 

 

Ermelo, 27 augustus 2020 

 

 

Dag allemaal,  

 

We hopen dat jullie een goede vakantie hebben gehad en voldoende zijn uitgerust. Na een 

paar hectische maanden voor de zomervakantie, vol met bijzondere corona-

omstandigheden, proberen we nu met elkaar het nieuwe normaal uit te vinden.  

Wij hebben ontzettend veel zin om het schooljaar weer op te starten en jullie te mogen 
ontmoeten in de leslokalen. Op dinsdag 1 september begint voor jullie dit nieuwe schooljaar. 
Wij hopen dat jullie er ook veel zin in hebben.  
 
Gelukkig kunnen alle leerlingen weer elke dag naar school. Jullie hoeven geen 1,5 meter 
afstand van elkaar te houden. Die regel geldt nog wel tussen volwassenen en leerlingen en 
voor volwassenen onderling. Daardoor zijn er in het nieuwe schooljaar een paar 
aanpassingen nodig. We zetten ze voor jullie op een rij. 
 
Wat gaat hetzelfde als vroeger? 
- We gebruiken het gewone rooster van voor de coronatijd (dus lessen van 50 minuten).  
Dit is als volgt: 
 
Leerjaar 1/2/3: 
8.30 – 9.20 les 1 

9.20 – 10.10 les 2 

10.10 – 10.30 pauze 

10.30 – 11.20 les 3 

11.20 – 12.10 les4 

12.10 – 12.40 pauze 

12.40 – 13.30 les 5 

13.30 – 14.20 les 6 

14.20 – 15.10 les 7 

15.10 – 16.00 les 8 

Leerjaar 4/5/6: 

8.30 – 9.20 les 1 

9.20 – 10.10 les 2 

10.10 – 11.00 les 3 

11.00 – 11.20 pauze 

11.20 – 12.10 les 4 

12.10 – 13.00 les 5 

13.00 – 13.30 pauze 

13.30 – 14.20 les 6 

14.20 – 15.10 les 7 

15.10 – 16.00 les 8 

 

tvwo | atheneum | havo | vmbo 

Ermelo: Paul Krugerweg 44-50   Postbus 210, 3850 AE Ermelo   Website: www.groevenbeek.nl 

 

Putten: Korenlaan 1    Telefoon: 0341 - 27 49 50    E-mail: info@groevenbeek.nl 

 



 

 

- Jullie mogen onderling weer contact hebben, dus in de pauzes mag je naar de aula of naar 

het schoolplein. Er wordt niet gepauzeerd in de gang.  

- De kluisjes en automaten mogen weer gebruikt worden.  

- De lessen bewegingsonderwijs mogen weer in de zalen gegeven worden en de 

kleedruimtes kunnen weer gebruikt worden.  

Alle ramen en deuren staan open, zodat de ventilatie optimaal is.  

Omdat er verschillende pauzemomenten zijn gedurende de dag, zal er geen belsignaal zijn. 

Het is daarom belangrijk om zelf de les- en pauzetijden in de gaten te houden. 

Wat gaat dit schooljaar anders? 

- Pauzes zijn gescheiden voor onder- en bovenbouw. Op deze manier verdelen we de drukte 

in de aula’s en buiten. Bij mooi weer is ons advies om zoveel mogelijk te verblijven op het 

schoolplein. 

- Jullie blijven zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal en de docenten wisselen. 

- Er blijft eenrichtingverkeer op de trappen waar dat nu ook geldt.  

- Jullie houden voldoende afstand van de docent. Dit is in ieder geval 1,5 meter.  

- Het blijft belangrijk om je handen te wassen en je tafel schoon te maken.  

- Als je corona-achtige klachten hebt, blijf je thuis totdat zeker is dat je niet (meer) ziek bent. 

Bij je ziekmelding geven je ouders aan of je wel of geen onlinelessen kan volgen. 

- Mondkapjes zijn niet verplicht. Mocht je zelf een mondkapje willen dragen, dan mag dit 

natuurlijk.  

- Tot 1 januari zijn er geen excursies en uitwisselingen.  

 
Met vriendelijke groet, 
namens de schoolleiding AH, 
 
 
dhr. R. Brouwer en dhr. K. van de Groep 

 

 

 


