
 
 
 
 
26 mei 2020 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerling van de locatie Canisius Tubbergen, 
 
We zijn blij dat we vanaf 2 juni weer leerlingen op school mogen lesgeven. Hopelijk kijkt uw kind er 
ook naar uit. We vinden het wel belangrijk om er samen voor te zorgen dat dit ook veilig kan. Wilt u 
daarom onderstaande met uw zoon/dochter te bespreken?  
 
Lessen  

• Alle klassen worden in twee of drie groepen opgedeeld. Er zitten dus 
weinig leerlingen in een lokaal, waardoor er 1,5 m. onderlinge afstand is. 
De groepen worden ingedeeld door school.  

• Alle leerlingen komen op school. In ieder geval tot aan de toetsweek. 
Leerlingen zijn nooit allemaal tegelijk en niet elke dag aanwezig op school.  

• Leerlingen komen op school, houden 1,5 m. afstand en lopen direct door 
naar het lokaal. Jassen gaan mee het lokaal in. Ze mogen niet met elkaar 
blijven staan praten in de gangen, aula of op het plein. Docenten zijn ruim op tijd aanwezig bij 
het lokaal, zodat leerlingen direct door kunnen lopen. 

• In het lokaal gaan zij op een vaste plek zitten en daar blijven ze ook gedurende het dagdeel dat 
ze les hebben. Docenten wisselen van lokaal. Er zal alleen een korte pauze in het lokaal 
plaatsvinden. 

• Leerlingen volgen les volgens een persoonlijk rooster. Een les zal dan voor een deel van de klas 
op school plaatsvinden, klasgenoten volgen dezelfde les online thuis, via Teams. Leerlingen 
zien in Zermelo het eigen rooster en daarin staat of ze de les op school volgen of online.   
 
Hieronder ziet u twee voorbeeldroosters. Het gaat om het rooster van dezelfde klas. Het 
eerste rooster is van een leerling die een online les volgt, dus vanuit huis via Teams.  
 
 
 
 
Het rooster hieronder is van een klasgenoot die wél een dagdeel op school aanwezig is. In de 
middag sluit deze leerling vanuit huis aan bij de online les. 
 
 
 
 

• Naast lessen zal er ook maatwerk plaatsvinden. Bijvoorbeeld voor opdrachten van de 
praktijkvakken of als een leerling een achterstand heeft opgelopen. Docenten en/of mentoren 
maken hiervoor een afspraak met de leerling. 

 
Hygiëne 

• Er zal een grondige schoonmaak plaatsvinden. Voor aanvang van de les en na afloop maken 
leerlingen zelf de tafeltjes schoon. Aan het einde van de dag wordt alles opnieuw goed 
schoongemaakt. Schoonmaakmiddelen enz. zijn voldoende aanwezig op school. 

• Leerlingen/medewerkers nemen zelf papieren zakdoekjes mee. 

• Niezen en hoesten in hun elleboog. 

• Handen worden meerdere keren per dag gewassen (tenminste 20 sec.). 

• Uiteraard mag een leerling naar het toilet gaan, maar alleen als het echt moet. Niet voor een 
gezellig onderonsje met klasgenoten.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
RIVM richtlijnen 

• Medewerkers en leerlingen houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dit 
geldt ook voor medewerkers onderling en voor leerlingen onderling.   

• Iedereen volgt de looproutes binnen de school. 
Voor leerlingen hebben we de afspraken ook beeldend op papier gezet, deze kunt u 
gebruiken om de afspraken door te nemen met uw kind. U vindt dit overzicht op de 3e 
pagina. 
 
Niet naar school 
Een leerling/medewerker met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij: 

- Neusverkoudheid.  
- Hoesten.  
- Moeilijk ademen/benauwdheid.  
- Koorts boven 38°C  
- Een leerling/medewerker blijft ook thuis als iemand in het huishouden koorts boven 38°C 

en/of benauwdheidsklachten heeft.  
Wilt u z.s.m. contact met de administratie opnemen als uw kind niet naar school kan komen? 

Een leerling/medewerker mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen 
klachten heeft. 
 
Maatregelen 
Wie zich niet aan onze regels wil houden, sturen we naar huis. Ter bescherming van andere leerlingen 
en ter bescherming van ons personeel. In dat geval nemen we contact met u op. 
 
Toetsweek 
Vanaf 15 juni zal een toetsweek worden gepland. Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk 
welke vakken een toets afnemen. We kunnen in ieder geval aangeven dat we de toetsen in kleine 
groepen afnemen. 
 
Overgangsnormen 
We hebben besloten de huidige overgangsnormen als uitgangspunt te nemen voor de 
rapportvergaderingen aan het einde van het schooljaar. We hebben deze normen wel iets versoepeld.  
We hebben de concrete aanpassingen in de normen geel gearceerd. U vindt deze normen op onze 
website: www.canisius.nl/voor leerlingen/goed om te weten/overgangsnormen 
 
Einde schooljaar 
Onze regio heeft vroeg vakantie, namelijk vanaf 4 juli a.s. We hopen dat we op 3 juli rapporten kunnen 
en mogen uitdelen, onze mentoren willen dat graag doen. Op dit moment weten we nog niet of we 
dat fysiek doen. We willen even afwachten hoe het de komende weken gaat. We houden u hierover en 
over het inleveren van de boeken e.d. op de hoogte. 
 
We hebben er vertrouwen in dat we op een veilige wijze het onderwijs weer kunnen oppakken. We 
weten dat een aantal leerlingen, ouders, maar ook medewerkers het spannend vinden. Dat begrijpen 
we heel goed. Toch denken we dat we dit samen kunnen.  
We zijn blij dat onze docenten en mentoren hun leerlingen weer mogen zien en spreken. We zijn blij 
om het onderwijs weer voor een deel fysiek te mogen geven. 
 
Met vriendelijke groet, 
Maaike Hagedoorn, locatiedirecteur Canisius Tubbergen  

https://www.canisius.nl/voor-leerlingen/handige-links/overgangsnormen


 


