Datum

: Veenendaal, 20 mei 2020

Onderwerp

: Informatie m.b.t. school vanaf 2 juni

Beste leerling,
Wat heb jij de afgelopen weken thuis hard gewerkt aan je schoolwerk. Vanaf 2 juni gaan de scholen
voor voortgezet onderwijs open voor alle leerlingen. Fijn om jullie weer op school te kunnen
ontvangen. We moeten hierbij voldoen aan de ‘anderhalve-meter-samenleving’ in verband met het
corona virus. Dit betekent dat je gedurende de week twee dagdelen op school les krijgt. De stage
voor klas 3 en 4 begint ook weer op 2 juni. Bij ‘roosters’ op de website (en onderaan deze brief) kun
je zien wanneer je op school verwacht wordt. De overige momenten krijg je les/begeleiding via
‘Teams’ zoals je dat nu gewend bent. Je moet de hele week beschikbaar blijven voor onderwijs.
Op de momenten dat je naar school komt wordt het volgende van je verwacht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kijk goed op je rooster wanneer je op school verwacht wordt. Absentie wordt
bijgehouden.
Je komt de school binnen via de ingang voor de bovenbouw (achterzijde bij de
gekleurde picknickbanken).
Bij binnenkomst desinfecteer je je handen met de pompjes die daarvoor op de tafels staan.
De docenten wachten je bij binnenkomst op.
In het gebouw geldt éénrichtingsverkeer (volg de pijlen en de aanwijzingen).
Houd minimaal 1,5 meter afstand.
In het lokaal blijf je zitten op je plek.
Je mag iets te eten/drinken meenemen.
Er zijn geen pauzes, de kantine is gesloten.
Kluisjes worden niet gebruikt en kunnen niet geopend worden. Je neemt al je spullen (jas en
tas) mee het lokaal in.
Neem een opgeladen laptop mee en je spullen voor alle vakken.
Aan het einde van je lessen verlaat je direct het schoolterrein.

Als je vragen hebt, stel ze aan je mentor!
Vriendelijke groet,
Dhr. van der Lee
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