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Plaats Zwolle 

Datum 3 maart 2021 

Aan: Ouders/verzorgers 

Betreft: Anderhalve meterschool 

 

 

Beste Leerlingen, 

Beste ouders, verzorgers,  

 

We zijn heel blij dat we elkaar weer op school mogen ontmoeten. Na een lange tijd van thuiszitten  

met veel online onderwijs, is het echt fijn dat we onze leerlingen weer naar school mogen. We zijn er 

trots op dat we de afgelopen tijd samen online het onderwijs zo goed mogelijk hebben kunnen laten 

doorgaan. 

 

Middels deze brief wil ik iedereen op de hoogte stellen op welke manier we ons onderwijs verantwoord 

en volgens de aanwijzingen vanuit de overheid kunnen organiseren. We baseren ons daarbij op het 

servicedocument dat is opgesteld vanuit de overheid, waarin wetgeving, noodzakelijke maatregelen 

en geadviseerde maatregelen zijn opgenomen. Vooral de aanwijzingen over cohortering, het zoveel 

mogelijk werken in vaste groepen, maakt dat we vervelende keuzes hebben moeten maken die onze 

Jenaplan visie raken. We zien dit specifiek terug in de gevolgen die de nieuwe situatie met zich 

meebrengt voor de stamgroepen. Dat doet pijn. 

 

Bij de vormgeving van de komende periode hebben we een aantal uitgangspunten gehanteerd. 

Vervolgens hebben we enkele scenario’s tegen elkaar afgewogen. We zijn ons ervan bewust dat geen 

enkel scenario ideaal is. We hebben als team uiteindelijk besloten tot onderstaande vormgeving. We 

hebben een deel van de ouderraad en de voorzitters van de leerlingenraad geïnformeerd over de 

nieuwe vormgeving en zij hebben positief gereageerd.
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Vormgeving: 

 

Uitgangspunten: 

- Zoveel mogelijk leerlingen naar school. 

- Examenleerlingen blijven op school komen. 

- Onderwijskwaliteit gaat voor onderwijskwantiteit. 

- Leerlingen zoveel mogelijk in vaste groepen en lokalen. 

 

Hoe ziet dit eruit: 

 

Onderbouw en middenbouw: 

 

- Leerlingen gaan 4 dagen per week een dagdeel naar school. 

- Er wordt gewerkt in halve groepen. 

- Er is geen online onderwijs. Thuis verwerken de leerlingen aan de hand van hun 

studiewijzers. 

- Leerlingen zitten zoveel mogelijk in een vast lokaal, waar ze ook pauzeren onder begeleiding. 

- Leerlingen zijn alleen op school tijdens hun lessen.  

- De klassen zijn samengesteld op basis van niveaugroepen. 

- De indeling van de halve klassen is op basis van vakkenpakketten, Xperience en 

niveaugroepen. Er is geen ruimte voor verandering van de halve klassen. 

- Magister is leidend en biedt houvast. Daar staan de roosters en studiewijzers. 

- Contact met de stamgroepleiders is voorlopig alleen individueel. 

 

Examenklassen: 

 

- Het fysieke onderwijs wordt voortgezet. Wel gaan we met een ander rooster werken. 

- Er wordt zoveel mogelijk gewerkt in vaste lokalen. Op korte termijn verwachten we les te gaan 

geven in Sporthal Zuid om zo meer ruimte te realiseren in ons eigen gebouw. 

- Magister is leidend en biedt houvast. Daar staan de roosters en de studiewijzers  

- Tijdens pauzes blijven de leerlingen in hun lokaal. 

- Tijdens tussenuren kunnen leerlingen zelfstandig werken op een daarvoor geschikte 

individuele plek. 

 

 

Algemeen: 

 

- Leerlingen zijn alleen voor hun lessen op school. Na aankomst gaan ze direct naar hun lokaal 

en na de lessen gaan ze meteen naar huis. 

- De kluisjes en kapstokken worden niet gebruikt. 

- In de kantine mag wel individueel stil gewerkt worden. Hier wordt immers geen pauze 

gehouden. Verder mag deze ruimte niet worden gebruikt. 

- Leerlingen volgen vaste looproutes (zie hieronder de binnenkomstroute). 

- Indien nodig, kan er nog steeds gebruik worden gemaakt van onze mogelijkheid om 

kwetsbare leerlingen op te vangen. In verband met de nieuwe situatie zal dit voor veel 

leerlingen minder relevant zijn. Als een leerling wel gebruik wil maken van de opvang, moet  

dat weer via de stamgroepleider worden aangevraagd. 
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Quarantaine / ziek: 

 

- Als een leerling in quarantaine moet, bieden we online les aan. Graag hiervoor telefonisch 

contact opnemen met de receptie. 

- Als een docent in quarantaine moet, wordt de les online verzorgd. De leerlingen komen wel 

naar school. 

- Als ouders/verzorgers een leerling ziek willen melden, kan dat volgens de gebruikelijke 

procedure. 

 

 

Afsluitend. 

 

We starten met de nieuwe vormgeving op maandag 8 maart. We verwachten aankomende vrijdag de 

roosters in Magister te hebben. We kunnen er niet onderuit dat de geplande rapportvergaderingen op 

8 en 9 maart gaan zorgen voor lesuitval. 

 

We werken deze week verder de vormgeving uit. Dit gebeurt in het rooster en in Magister. We doen er 

alles aan om het zo goed mogelijk te organiseren, maar onder de hoge tijdsdruk en met veel 

handmatig werk zijn foutjes niet uit te sluiten. We vragen hiervoor geduld en begrip. In de 

aankomende weken zullen we de roosters verder ontwikkelen en we zullen inspelen op nieuwe 

mogelijkheden, zoals externe lesruimtes.  

 

Samen met elkaar gaan we op een verantwoorde wijze onze school gezond en open houden. Daarbij 

vraag ik iedereen elkaar te helpen met het opvolgen van de basisregels.  

 

Zoals u van ons gewend bent, houden we u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. We blijven 

flexibel en we anticiperen op nieuwe omstandigheden. 

 

Hopende iedereen hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 
 
 
Arnoud van der Mannen 
Teamleider JenaXL 
 

 

In de bijlage de looproutes van school. 
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Plattegrond gebouw (met looproutes, plek fietsenstalling e.t.c.) 

 
 

 

 
Er zijn 3 routes/groepen 
 
Route 1: leerlingen die les hebben in lokaal: 
0.2 
1.1 
1.2 
1.3  
1.4 
1.13 
1.14 
Fietsen plaatsen op het schoolplein en door de 
hoofdingang. 
 
Route 2: leerlingen die les hebben in 
lokalen/buiten: 
0.1/gymzaal 
Buiten op het veld 
Fiets plaatsen op de parkeerplaats POL en 
ingang door de deur onderkant trap. 
 
Route 3: Leerlingen die les hebben in lokaal: 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
1.10 
1.11 
1.12 
Fiets plaatsen op de parkeerplaats POL en de 
ingang via de noodingang. 
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