
 

 

 

 

 

 

Doetinchem, 26 februari 2021 

 

Betreft: lessen vanaf maandag 1 maart 

 

Geachte heer/mevrouw, beste leerlingen, 

 
Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag is door onze minister-president Mark Rutte 
aangekondigd dat de middelbare scholen weer deels en onder voorwaarden open kunnen. Wij zijn 
heel blij dat onze leerlingen weer voor een paar dagen in de week naar school mogen. Wij zetten in 
eerste instantie in op contact met en tussen leerlingen. 

Wij hebben ervoor gekozen om de helft van onze leerlingen in het gebouw aan lessen te laten 
deelnemen en de andere helft van onze leerlingen gelijktijdig thuis lessen te laten volgen. 
Wij wisselen dit per dag af. Dus de ene dag neem je deel aan alle lessen in school met de helft van je 
klas. De volgende dag volg je de lessen online thuis. 
De afwisseling telt gewoon door. De ene week ben je twee dagen in ons gebouw, de andere week drie 
dagen. Als je les in school hebt, neem je deel aan de les, kan je in overleg en is er een wisselwerking 
tussen onze leerlingen en de vakexpert. Als je de les online volgt, is daar minder sprake van. Je volgt 
de les en kan opdrachten krijgen, die je zelf thuis onder lestijd kunt maken. Iedereen logt aan het 
begin van de les in. 

De mentor zal de klas in tweeën delen en aangeven welke groep als eerste in ons gebouw de lessen 

volgt. Onze leerlingen tellen zelf de afwisseling tussen les op school en les online door. De ene helft 

van de klas start met les in ons gebouw op maandag, woensdag en vrijdag. De andere helft van de 

klas start met les in ons gebouw op dinsdag en donderdag. Dit ritme wisselt vervolgens per week. 

Wij werken met vaste koppels. Deze koppels worden door de mentor gemaakt. Deze koppels mogen 

direct naast elkaar zitten, waardoor samenwerken mogelijk blijft. De koppels blijven de gehele tijd 

dezelfde koppels. 

De opvangklas blijft in haar huidige vorm bestaan. Geef het s.v.p. bij de pitstop aan, als je voldoende 

hebt aan het afwisselend in school en thuis de lessen volgen en je niet meer deel wil nemen aan de 

opvangklas. (info@panoralyceum.nl) 

De richtlijnen die voorheen golden, gelden nu nog steeds 
 

• De allerbelangrijkste maatregel blijft: met coronaklachten blijf je thuis. De RIVM-richtlijnen zijn 
daarvoor leidend, zie www.rivm.nl. 

• Een leerling met coronaklachten die toch naar school komt, zal door ons naar huis gestuurd 
worden. Medewerkers die dat constateren kunnen de leerling verwijzen naar de pitstop om 
zich daar af te melden. 

• Heb je coronaklachten, laat je dan zo snel mogelijk testen en stel ons op de hoogte van de 
uitslag. Bij een eventuele coronabesmetting van een leerling of medewerker is het belangrijk 
dat wij zo snel mogelijk op de hoogte zijn om maatregelen te nemen. 

• Ben je op vakantie geweest in een “oranje” gebied (zie 
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen), dan blijf je de eerste tien dagen na 
thuiskomst in quarantaine en kom je dus niet naar school. 
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Mondkapje 
 

• Iedereen die in ons gebouw loopt draagt een mondkapje. Als je zit, hoeft dit niet (behalve bij 
bepaalde activiteiten tijdens een practicum, de vakexpert zal dit aangeven). De momenten 
waarop je verplicht bent een mondkapje te dragen zijn dus beperkt. 

• In de periode voor de online lessen hebben wij gemerkt dat steeds meer leerlingen hun 
mondkapje vergaten mee te nemen. Deze leerlingen kregen een mondkapje van ons.  
Wij gaan per 1 maart €0,50 per mondkapje vragen. Betalen kan alleen met een 
opgewaardeerde schoolpas bij de pitstop. Onze voorkeur gaat er sterk naar uit dat iedere 
leerling zelf een mondkapje mee van huis neemt.  

 
 Lokalen 
 

• In de lokalen zijn voldoende handgel, desinfectiespray en papieren doekjes aanwezig. Voor 
aanvang van elke les krijgen leerlingen de mogelijkheid om hun eigen tafel te desinfecteren. 
Iedereen is verantwoordelijk voor het schoonmaken van zijn of haar eigen werkplek. 

• De opstelling van de leerlingentafels in de lokalen is zodanig dat er 1,5 meter afstand tot het 
bureau van de vakexpert is en 1,5 meter tussen de koppels. De plaatsen waar je kunt zitten 
zijn aangeven met een groene smiley ☺ .Wij vragen aan onze leerlingen om niet met meubels 
te gaan schuiven 
 

Leswissel 
 

• Wij proberen zoveel mogelijk de lokaalwissel na een pauze te roosteren. Als dit niet lukt gaan 
de vakexperts enkele minuten voordat de les is afgelopen naar hun volgende lokaal. De 
leerlingen wachten tot het eind van de les in het lokaal en gaan vervolgens naar hun volgende 
les. Hiermee zorgen wij ervoor dat bij het wisselen van de lessen de vakexperts al in het 
lokaal zijn, de deur open is en er geen opstopping ontstaat bij de deur door wachtende 
leerlingen. 
 

Pauzes voor leerlingen 
 

• De leerlingen pauzeren buiten. Als het slecht weer is mogen de leerlingen natuurlijk in koppels 
in de aula en het souterrain pauzeren met 1,5 meter afstand tot de andere koppels. 
 

Handhaving 1,5 meter afstand tot elkaar 

• Vanaf maandag 1 maart hebben wij drie stagiaires van de opleiding HTV (Handhaving, 

Toezicht en Veiligheid) van het Graafschap College in ons gebouw. Zij zullen onder 

aanvoering van de conciërge, zoveel als mogelijk is, toezien op naleven van de gedragsregels 

• Het is belangrijk dat alle leerlingen 1,5 meter afstand houden tot elkaar en tot de medewerkers 

tijdens de lessen en op de gangen. Hier past wel een  kanttekening: we maken dit als school 

mogelijk, we wijzen de leerlingen erop, maar we beseffen ons dat dit niet in hun systeem zit. 

Niet uit onwil, maar ze vergeten het gewoon en wij kunnen niet ieder moment van de dag 

handhaven. We willen u dan ook vragen om dit met uw zoon/dochter te bespreken en het 

belang hiervan aan te geven 

Wiskunde boek 

• Per 1 maart delen wij het wiskundeboek deel 2 uit. Onze collega van de pitstop komt in de 

klas langs om aan te geven wanneer en waar het boek opgehaald kan worden. 

De afgelopen periode was het erg rustig in ons gebouw. Een gebouw zonder leerlingen is geen 

schoolgebouw. Wij zijn daarom erg blij dat wij ondanks aanvullende voorwaarden weer onze 

leerlingen in ons gebouw mogen ontvangen. We gaan langzamerhand de goede richting op en kijken 

er naar uit om maandag leerlingen te mogen ontvangen. 

Namens de schoolleiding, 

 

Leon Hurkmans, conrector 

bijlage: beslisboom 

 


