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Geachte  

 

Door middel van deze brief willen we u informeren over op welke wijze Nuborgh College Veluvine de heropening van de 

school op 2 juni vorm zal geven. In het eerste gedeelte informeren wij u over allerlei praktische zaken. Daarna gaan we 

specifiek in op hoe een lesdag vanaf 2 juni eruit zal komen te zien. We delen ook graag onze overwegingen met u. 

 

ALGEMEEN 

Op 19 mei heeft het kabinet bevestigd dat alle scholen in het voortgezet onderwijs vanaf 2 juni weer (deels) opengaan. 

Als personeel zijn we hier heel blij mee. We zien er naar uit om uw kind weer te ontmoeten en dat er weer leven in de 

school zal zijn. Het échte contact hebben we gemist! 

Tegelijkertijd is het een grote en complexe uitdaging om onderwijs te gaan geven in een ‘1,5 meter school.’ Het protocol 

voor het voortgezet onderwijs kent namelijk veel voorwaarden voor wat betreft de logistiek en de hygiëne. In een kleine 

lesruimte kunnen bijvoorbeeld maar maximaal 10 tot 12 leerlingen zitten, in een grote lesruimte maximaal 30. Helemaal 

opengaan zal daarom gewoonweg niet lukken.  

In het ontwerpen van een ‘1,5 meter school’ staat de veiligheid van onze leerlingen en ons personeel voorop. Daarnaast 

zullen wij ons als school houden aan het protocol van de VO-raad welke is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM.  

Als school kiezen we ervoor dat we weer fysieke lessen gaan geven, aangevuld met afstandsonderwijs. We vinden het 

belangrijk om weer écht in contact te zijn met leerlingen. Juist door het afstandsonderwijs hebben we gemerkt dat 

werken vanuit verbondenheid en betrokkenheid op leerlingen de basis is van goed onderwijs.  

We merken dat iedere leerling deze tijd verschillend beleeft. De één kan er qua schoolwerk wel een schepje bovenop 

doen, de ander ervaart een gebrek aan mentale ruimte om ook maar iets aan schoolwerk te doen, omdat van dichtbij de 

pijnlijke gevolgen van het coronavirus ervaren worden. Als school vraagt dit een zorgvuldig balanceren tussen de 

verschillende behoeften. Dit gegeven leidt er in ieder geval toe dat we enerzijds lekker aan het werk gaan en anderzijds 

voldoende aandacht hebben voor het sociaal emotioneel welbevinden van de leerlingen.  

Lerende organisatie 

Wij willen nadrukkelijk stellen dat we als organisatie de komende periode tot aan de zomervakantie ook zullen gaan 

gebruiken om zelf te leren. In ons denken houden we rekening met het scenario dat wij ook volgend jaar een ‘1,5 meter 

school’ zullen zijn. Daarom is het van belang om goed aandacht te hebben voor het aanleren van nieuwe routines, 

bijvoorbeeld op het gebied van logistiek en hygiëne. Daarnaast zal de komende tijd veel nagedacht en gesproken 

worden over op welke wijze fysiek onderwijs goed gecombineerd kan worden met afstandsonderwijs en op welke wijze 

dit aanvullend op elkaar kan zijn. Naast het personeel, zal ook de leerlingenraad en de OURA hierbij betrokken worden. 

 



 

 

 

 

 

 

Het algemene plaatje 

Om zoveel mogelijk fysieke lessen te geven, hebben we verschillende aanpassingen moeten doen. Op hoofdlijnen zijn 

dit de volgende: 

 Een les duurt 45 minuten (in plaats van 75 minuten). Als school kunnen we op deze manier de lesdag indelen in 

twee blokken: ’s ochtends en ’s middags. 

 Iedere klas heeft zijn eigen lokaal. Binnen school vinden geen loopbewegingen plaats door leerlingen. Docenten 

wisselen van lokaal. Dat houdt in dat K&C en N&T op een andere manier aangeboden zullen worden. Sport wordt 

een klokuur in de week op een afzonderlijk moment op De Wiltsangh gegeven. 

 De prioriteit van lessen richt zich op de voorexamenklassen (TL3). Zij zullen ieder vak 2 lesuren in de week volgen.  

 De overige klassen volgen ieder vak 1 lesuur in de week. 

 De overige tijd wordt ingevuld met afstandsonderwijs. In de les op school zal dit opgegeven worden en dit zal in de 

vorm van een weektaak in Magister te vinden zijn. 

 

Overgang, lesstof inhalen en toetsen 

De afgelopen tijd krijgen we veel signalen binnen van leerlingen die zich zorgen maken over de toetsen en de overgang. 

Graag herhalen we ons besluit dat in principe iedere leerling doorgaat naar het volgende leerjaar. Wanneer we als 

school ervan overtuigd zijn dat het voor een leerling beter is om te doubleren of om zijn schoolloopbaan op een ander 

niveau te vervolgen, zullen wij een onderbouwd advies meegeven. Dit advies wordt vervolgens door de mentor 

besproken met u en uw kind.  

In de media wordt veel gesproken over het woord achterstand. In onze ogen is daar geen sprake van. Als school zien 

wij volop mogelijkheden om ons curriculum te herprogrammeren en vervolgens dit op verantwoorde wijze te toetsen. 

Ons uitgangspunt is en blijft dat leerlingen niet de dupe zullen worden van de huidige situatie. De komende periode zal 

dan ook zeker geen nadruk gelegd worden op toetsen, hetgeen niet wil zeggen dat er helemaal niet getoetst gaat 

worden. 

Voorexamenklas (TL3) 

Voor de voorexamenklas (TL3) geldt dat wat wij redelijkerwijs nog kunnen toetsen om het Programma van Toetsing en 

Afsluiting (PTA) af te kunnen ronden, wij dat zullen doen. Wanneer dit redelijkerwijs niet meer van leerlingen verwacht 

kan worden, zullen we het PTA aanpassen en de leerlingen hiervan op de hoogte stellen en ze goed voorbereiden op 

de eventueel aangepaste toetsen. Daarnaast zullen we, zo mogelijk, lesstof uit klas 3 samenvoegen met lesstof uit het 

examenjaar. Toetsen zullen niet onevenredig zwaar worden. 

Doordat prioriteit is gegeven aan TL3, zullen de leerlingen van deze klassen dagelijks op school kunnen komen. Het 

rooster wordt op een later moment in Magister gezet. 

Omdat leerlingen uit VT3 ieder vak twee uur in de week volgen, zullen zij tussen de middag naar huis moeten. Woont 

uw kind nu ver bij school vandaan, bijvoorbeeld in Elspeet of Hierden, dan kan hij of zij tussen de middag overblijven op 

school. Tijdens de pauze moet wel 1,5 meter afstand gehouden worden. Het dakterras en een lokaal is onder toezicht 

beschikbaar. Wanneer u gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid dient u dit aan te geven bij de mentor van uw 

kind.  

Examenklassen 

Leerlingen uit klas 4 komen niet in het gebouw, tenzij op afspraak en in overleg met de mentor of teamleider. Op 4 juni 

is de uitslagdatum bekend. Vanaf 12.00 uur worden de examenkandidaten gebeld. Vanaf 15.00 uur staat de uitslag op 

de website van de school. Op dit moment denken we na over een alternatieve vorm van de diploma-uitreiking. Hierover 

wordt u op een later tijdstip geïnformeerd. 

Noodopvang 

Wanneer uw kind ook na 2 juni gebruik moet maken van de noodopvang, kunt u dit doorgeven aan de mentor van uw 

kind. Deze opvang geldt ook voor leerlingen in kwetsbare situaties.  

Werkweken en activiteiten 

Graag herhalen we ons besluit dat alle excursies, activiteiten en werkweken dit cursusjaar niet doorgaan. Activiteiten die 

afgerond moesten worden vanwege het PTA, zullen verplaatst worden naar een ander moment. 

 



 

 

 

 

LESDAGEN VANAF 2 JUNI 

 

De lesdag 

Wanneer uw kind naar school komt, gelden de gebruikelijke richtlijnen. 

 Iedereen houdt 1½ meter afstand van elkaar 

 Meerdere keren per dag je handen 20 seconden wassen 

 Geen handen schudden 

 Hoesten en niezen in je elleboog 

 Niet aan je gezicht komen 

U dient uw kind thuis te houden wanneer hij of zij:  

 Neusverkouden is 

 Hoest 

 Moeilijk ademt of benauwd is 

 Koorts boven de 38C heeft 

Voor hoe u dient te handelen wanneer een gezinslid of huisgenoot klachten heeft, verwijzen we u door naar deze 

website. We verwachten van u als ouder dat u de richtlijnen van het RIVM serieus neemt. U kunt uw kind op de 

gebruikelijke wijze ziek melden. 

Fietsparkeervakken, looproutes en kleuren 

De meeste leerlingen zullen per fiets naar school komen. Iedere klas zal zijn eigen fietsparkeervak hebben met van 

daaruit een looproute naar school. Tijdens het fietsen, het stallen van de fietsen en het lopen naar de ingang van school 

worden leerlingen gevraagd 1,5 meter afstand te houden. In de praktijk kan het dan voorkomen dat je soms even op 

elkaar moet wachten.  

Om school binnen te gaan, zal gebruik worden gemaakt van de nooddeuren. Iedere klas heeft zo een eigen ingang. Op 

deze manier kunnen we voorkomen dat we met verschillende starttijden moeten gaan werken. Dit valt met name voor 

de clusters in de bovenbouw niet te organiseren. Vanuit de fietsparkeervakken zullen de looproutes naar de 

verschillende ingangen goed zijn aangegeven.  

De ingangen zijn direct gelegen, of zo dichtbij mogelijk gelegen, aan de lesruimte. Een leerling zal ongeveer drie 

klokuren (vier lesuren) aaneengesloten in de lesruimte zijn. Na twee lesuren zal een korte pauze in de lesruimte zijn.  Bij 

het binnenlopen en het verlaten van de lesruimte zal worden gewerkt met de systematiek van ‘lopen met de klok mee’.  

Om de logistiek van het naar school gaan en het verlaten van het gebouw goed te laten verlopen werken we met 

kleuren. Ieder fietsparkeervak, looproute en ingang heeft zijn eigen kleur. Op deze manier is het overzichtelijk waar de 

fiets geparkeerd kan worden, welke looproute en ingang gebruikt wordt.  

In de loop van volgende week krijgt u hierover meer informatie. 

Hygiëne en desinfectie 

Bij het binnenkomen van de school zal iedere leerling zijn handen moeten wassen. Bij alle ingangen zal voldoende 

materiaal staan. Nadat een leerling zijn werkplek verlaat, zal de school ervoor zorgen dat deze gedesinfecteerd wordt, 

zodat een andere leerling op een schone werkplek kan beginnen. Daarnaast zullen we als school extra schoonmaak 

realiseren. De focus hiervan zal liggen op de toiletten en op de contactpunten, denk aan deurklinken etc.  

Lesrooster 

Het lesrooster dat nu ontwikkeld is, zal draaien tot en met vrijdag 10 juli. De week daarna zal in het teken staan van de 

afronding van het schooljaar. Deze week zijn er geen lessen meer. De activiteitenweek zoals gepland, zal komen te 

vervallen. De toetsen die er zullen zijn, zullen zoveel mogelijk tijdens de ingeplande lessen plaatsvinden.  

Zoals u heeft kunnen lezen, zal er een klokuur per week sport op De Wiltsangh aangeboden worden. Om de loop 

binnen en van en naar school te voorkomen, is er bewust voor gekozen om dit uur ‘los’ van het lesrooster in te plannen. 

Voor kinderen die ver bij school vandaan wonen, bijvoorbeeld Elspeet of Hierden, is er een mogelijkheid tot vrijstelling. 

Wilt u in dat geval contact opnemen met de mentor van uw kind?  

De lestijden ’s ochtends zijn van 8.15 tot 11.30 uur en ’s middag van 13.00 tot 15.15 uur. VT14 zal 1 dagdeel tot 16.15 

uur op school zijn. Het lesrooster staat binnenkort op Magister. 

https://lci.rivm.nl/leefregels
https://lci.rivm.nl/leefregels


 

 

 

 

 

 

Praktische regels 

Het is belangrijk dat uw kind zich aan de regels houdt. Wilt u onderstaande richtlijnen thuis met uw kind doorspreken? 

 Let u erop dat uw kind voldoende eten en drinken meeneemt. Aangezien de leerlingen niet van het 

schoolterrein mogen, is er geen mogelijkheid om iets te kopen. Ook de automaten in de aula zijn buiten 

gebruik. 

 Bij vertrek van school is het belangrijk dat uw kind niet blijft ‘hangen’, maar direct naar huis gaat. Dit om 

groepsvorming te voorkomen. 

 Handen wassen is een effectieve manier om besmetting te voorkomen. Bij binnenkomst en het verlaten van de 

lesruimte zijn leerlingen verplicht handen te wassen. Leerlingen krijgen hiervoor instructie van de docent. 

Tussendoor is er ook gelegenheid om handen te wassen. 

 Het gebruik van kluisjes is niet toegestaan. Schoolspullen kunnen worden bewaard op de tafel. 

Vragen 

Bij vragen over de schoolgang van uw kind, blijft de mentor het eerste aanspreekpunt. Uiteraard blijven wij de 

ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwgezet volgen. Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte van eventuele 

veranderingen waarmee wij van overheidswege te maken krijgen. Tot slot wensen we ook u als ouder de komende 

periode al het goeds toe in de ondersteuning van uw kind bij de toch wel bijzondere afronding van dit schooljaar.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Harry Noppers 

locatiedirecteur  

 


