
Beste leerlingen, ouders en verzorgers,  
 

IJsselstein, 26 mei 2020, 

  

  

Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s),  

  

Volgende week mogen we weer lesgeven op de Baanbreker. Fijn om alle leerlingen dan 
weer in school te zien! 

We zijn blij dat we de helft van ons onderwijs weer op locatie kunnen geven. We hebben het 
zo georganiseerd dat wanneer 1 docent ziek wordt we lessen kunnen opvangen. Wanneer 
er meer docenten ziek worden, zullen we ons rooster moeten aanpassen. 

De manier waarop we weer naar school gaan, is anders dan we gewend zijn. We zullen 
werken met halve groepen en er zijn veel hygiënevoorschriften. In deze brief leggen we uit 
hoe we gaan werken vanaf dinsdag 2 juni. We verwachten dat elke leerling deze brief 
samen met zijn/haar ouder/verzorger doorneemt. 

  

De Baanbreker 1,5 meter school 

Op de Baanbreker gaan we 1,5 meter afstand houden tot elkaar, tussen collega’s onderling, 
tussen leerlingen onderling, tussen collega’s en leerlingen. We volgen met maximaal 9 
leerlingen een theorieles en met maximaal 4 leerlingen een praktijkles. Je krijgt bij een 
aantal lessen huiswerk mee. Je krijgt een nieuw rooster voor de 7 weken tot de 
zomervakantie.  

Welke afspraken gelden er binnen de 1,5 meter school: 

-        Je komt binnen bij de hoofdingang en gaat naar buiten via verschillende uitgangen 
(de deur naast techniek, via de nooduitgang tussen lokaal 6 en 7, de nooduitgang bij 
gym). 

-        Je volgt de bewegwijzering in de school (de pijlen en instructieborden). Er is 
éénrichtingsverkeer in de school. 

-        Je komt niet eerder dan 5 minuten voor de les op school en gaat direct naar huis na 
je laatste les. 

-        Kluisjes gebruiken we niet, omdat we dan geen 1,5 meter afstand kunnen houden. 



-        De gezamenlijke pauzes vervallen, in de lessen organiseren we een kleine pauze. 

 

RIVM hygiënemaatregelen 

Het is van groot belang dat iedereen zich houdt aan de richtlijnen van het RIVM, om verdere 
verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De richtlijnen zijn;  

· Was meerdere keren per dag je handen 

· Schudt geen handen. 

· Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog. 

· Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 

· Zit niet aan je gezicht. 

Bij binnenkomst in school en in alle lokalen zijn desinfecterende middelen beschikbaar. De 
werktafels en instrumenten bij praktijkvakken gaan we steeds desinfecteren. Voor de horeca 
lessen en voor EHBO zijn mondkapjes en/of handschoenen beschikbaar. 

  

Gezondheidsklachten 

Een leerling blijft thuis bij (één van) de volgende verkoudheidsklachten: 

· Neusverkoudheid 

· Loopneus 

· Niezen 

· Keelpijn 

· Lichte hoest 

· Verhoging tot 38 graden of koorts (hoger dan 38 graden)  

● Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, 
neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar 
huis. Hierover is contact met ouder(s)/verzorger(s). 

● Als iemand in het huis waar de leerling woont koorts (boven 38°C) en/of 
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Als iedereen binnen het 
huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school. 

● Lees de richtlijn op de website van het RIVM hierover. 

https://www.rivm.nl/
https://www.rivm.nl/


 

Vervoer 

Het is de bedoeling dat zo min mogelijk leerlingen gebruik maken van het openbaar vervoer. 
Zie hiervoor de brief in de bijlage. 

· Woon je binnen 8 kilometer van school? Dan mag je géén gebruik maken van het 
reguliere OV om naar school te gaan. Gebruik zoveel mogelijk de fiets, wandel naar 
school of laat je brengen door een ouder/verzorger. 

· Woon je verder dan 8 kilometer van school? Ook dan maak je liefst gebruik van de 
fiets of laat je je halen/brengen door een ouder/verzorger.  

· Woon je verder dan 8 kilometer van school én kun je niet op de fiets naar school of 
gehaald/gebracht worden? Dan is er de mogelijkheid om gebruik te maken van het 
aanvullende leerling-OV. Hiervoor meld je je bij administratie@svp-debaanbreker.nl.  

· Als je binnen 8 kilometer van school woont en het is écht niet mogelijk om, zonder 
gebruik te maken van het aanvullende leerling-OV, op school te komen, dan is een 
maatwerkaanpak noodzakelijk. Neem hiervoor ook contact op via de mail. 

  

Activiteiten tot einde schooljaar 

● Het verkorte rooster op 9 juni vervalt, we volgen het nieuwe aangepaste rooster. 
● De IOP gesprekken vinden digitaal plaats, u hoort nog wanneer. 
● De diploma-uitreiking op 8 juli gaat door in aangepaste vorm.  
● De geplande activiteiten in de slotweek vervallen. We plannen wel een 

mentoractiviteit, zodat elke klas het schooljaar goed kan afronden.  

  

Op de volgende bladzijde herhalen we de regels die wij heel belangrijk vinden om te zorgen 
voor een gezonde en veilige school voor al onze leerlingen en medewerkers. 

 

  

  



GEDRAGSREGELS 

  

• Door de hele school en rondom het gebouw zijn vaste looproutes die je 
moet volgen (ook bij de fietsenstalling); 

• Er zijn verschillende startmomenten: kom niet eerder dan 5 minuten voor 
de start van de les en ga na het einde van je les direct naar huis; 

• Je wisselt alleen van lokaal voor een praktijkvak, verder blijf je in hetzelfde 
lokaal; bij een lokaalwisseling luister je naar de instructies; 

• In een lokaal wijst de docent je een werkplek aan. Deze tafels en de 
werkplekken van de praktijkvakken worden steeds als de docent dat 
aangeeft schoongemaakt; 

• In de lokalen, gangen en buiten houd je 1,5 meter afstand, ook in de 
pauzes; 

• De winkel/broodjesverkoop blijft gesloten en iedereen eet of drinkt in het 
klaslokaal of buiten; 

·   Je wast je handen na toiletgebruik en herhaalt dat in de klas; 

• Kluisjes worden niet gebruikt: tassen moeten mee het lokaal in en jassen 
hang je aan de kapstok buiten het lokaal. De smartphone blijft in je tas, 
deze wordt niet ingezameld door de docent. 

Gymlessen vinden buiten plaats. Draag op de dag dat je gym hebt 
makkelijke kleding en sneakers (je kunt je namelijk niet omkleden). 

  

Voor het laten slagen van de uitvoering van de 1,5 meter-school, hebben we de 
medewerking van iedereen nodig. Leerlingen die de maatregelen niet respecteren, 

krijgen 1 waarschuwing en als dit niet helpt sturen we je naar huis. 

  

 


