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Datum: 25 mei 2020 

Onderwerp: Informatie opening school vanaf 2 juni 2020 

 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

 

Vanaf dinsdag 2 juni krijgen de leerlingen weer les op school. De docenten zijn blij dat ze onze 

leerlingen weer kunnen zien. 

 

We zijn druk bezig geweest met de voorbereidingen. De veiligheid voor de leerlingen en het 

personeel staat voorop. Binnen het gebouw zijn duidelijke afspraken gemaakt over 

hygiënemaatregelen, 1,5 meter afstand en de looproutes. 

 

In deze brief kunt u precies lezen wat er van de leerling verwacht wordt.  

 

Lesrooster 

De leerling krijgt vanaf 2 juni les op school en online les. De leerling krijgt het rooster van de 

mentor.  

● komt op school op:  DAG 

● heeft les in lokaal: LOKAAL 

De andere dagen krijgt de leerling online les. De lessen zijn tussen 8.30 uur en 15.55 uur.  

 

Ingangen bij binnenkomst school 

De leerling komt binnen via de INGANG  

De leerling gaat bij binnenkomst meteen naar het lokaal.  

Aan het einde van de schooldag worden de leerlingen naar buiten begeleid.  

 

Afspraken op school 

● De leerling mag niet eerder dan 5-10 minuten voor de eerste les op school zijn.  

● De kluizen worden niet gebruikt. 

● De leerling neemt iedere dag de benodigde boeken van huis mee naar school. 

● De leerling heeft of krijgt een laptop van school te leen. Deze laptop blijft tot het einde 

van het jaar van de leerling. De leerling moet hier wel een contract voor tekenen. 

● De leerlingtafels in het lokaal zijn genummerd. De eerste leerling die binnenkomt zit 

aan tafel 1, de tweede aan tafel 2 enz. 

● In de kleine pauze blijven de leerlingen binnen. Elke klas heeft 1x per dag een 

buitenpauze. Leerlingen blijven tijdens de pauze op het schoolterrein.  

● De kantine is gesloten. De leerling moet zelf eten en drinken meenemen.  

● Het schoolzwemmen is voor dit jaar gestopt. 
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● De gymlessen worden voorlopig buiten gegeven. 

 

Hygiëne en veiligheidsmaatregelen 

Wij volgen de RIVM-richtlijnen. 

● Bij alle ingangen staan zeepdispensers. Handen wassen is verplicht bij binnenkomst 

van het gebouw.  

● In de lokalen staat een zeeppompje met desinfecterende gel.  

● De leerling neemt zelf handgel mee naar school. 

● In de lokalen worden de tafels, de deurknoppen en toetsenborden regelmatig 

schoongemaakt. 

● Op de gangen zijn de verplichte looproutes duidelijk aangegeven met bordjes en 

wandstickers.  

● Er is goed toezicht en duidelijke controle op de gangen zodat iedereen zich houdt aan 

de nieuwe regels.  

 

Nog steeds geldt:  

Blijf thuis bij luchtwegklachten, verkoudheid en koorts. Blijf ook thuis als een gezinslid 

luchtwegklachten heeft en koorts heeft. Als je 24 uur klachtenvrij bent, mag je weer naar 

school. Houd wel altijd 1,5 meter afstand tot elkaar. 

 

Vervoer naar school 

Over het vervoer naar school zijn aparte afspraken gemaakt. Leerlingen die met de taxi 

kwamen, blijven met de taxi komen.  

● De leerling zorgt zelf voor een mondkapje als de leerling met het openbaar 

vervoer reist. 

● Het gebruik van mondkapjes in het openbaar vervoer kan voor moeilijke communicatie 

zorgen. Als de leerling vastloopt, kan de leerling dit noodnummer van school bellen 

of appen voor hulp: 06 - 51 58 52 04. 

● Er worden geen te laat-briefjes uitgedeeld. Docenten houden afwezigheid en te laat 

komen bij in het leerlingverzuim. 

 

 

 

 

 

 

Afronding schooljaar 

De eerder geplande studiedagen van 2 en 19 juni komen te vervallen. Dit zijn nu gewone 

lesdagen. 
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De laatste lesdag is op 29 juni. Over het inleveren van de boeken en de laptops krijgt de 

leerling later bericht.  

 

Alle informatie over de nieuwe afspraken kunt u ook bekijken in een filmpje. U kunt daar zien 

hoe de school is aangepast en wat er van de leerling wordt verwacht. De video is op de website 

www.viertaalcollege-amsterdam.nl te vinden. 

 

Het zal zeker wennen zijn aan de nieuwe situatie. Als we allemaal meedenken en 

samenwerken, gaat dit zeker lukken.  

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de mentor.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

C. Tetteroo  

Regiodirecteur VierTaal College Amsterdam 


