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Onderwerp  26 mei 2020 

Corona update 26-5-2020  

  

 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s),  
 
Na een lange periode van thuisonderwijs mogen de leerlingen van het voortgezet onderwijs vanaf 
dinsdag 2 juni weer langzaamaan starten met het volgen van onderwijs op school. We zijn erg benieuwd 
hoe het met de leerlingen is en kunnen niet wachten om weer ‘gewoon’ les te kunnen geven.  
Zoals eerder aangekondigd zal in deze brief worden uitgelegd op welke manier het onderwijs op Aeres 
VMBO Lelystad vormgegeven zal worden in de periode van 2 juni t/m 1 juli.  
Om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM en de anderhalf meter-regel na te kunnen 
komen is er een protocol en een planning opgesteld waarin alle afspraken omtrent het naar school gaan 
zijn opgenomen. Dit protocol en deze planning kunt u onder aan deze brief vinden.  
Het is flink wat leeswerk, maar geeft duidelijkheid over de invulling van de laatste schoolweken.  
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Protocol opstart Aeres VMBO Lelystad 2-6-2020.  
 

 
Afronden digitale lessen periode heden tot 29-5-2020. 
Digitale lessen zullen volgens rooster worden gegeven t/m 29 mei. 

Na 1 juni zullen alle digitale lessen komen te vervallen en krijgen de leerlingen weer op school 
les.  

De huiswerktracker en coronaplanner zullen tot het einde van het schooljaar blijven bestaan.  

1. Hygiëne en veiligheid bij opstart 

De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:  
o Volwassenen en leerlingen houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor 
volwassenen onderling en voor leerlingen onderling.  
o We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden.  
Wanneer i.i.g.: bij binnenkomst lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek.  
o We schudden geen handen. 
o We hoesten en niezen in onze elleboog.  
o We zitten niet aan ons gezicht. 

Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij:  
o Neusverkoudheid. 
o Hoesten.  
o Moeilijk ademen/benauwdheid. 

Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.  

Als iemand in het huishouden van de leerling 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. Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een 
positieve uitslag heeft, moet het personeelslid wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en 
dan 14 extra dagen thuisblijven. 

Leerlingen die op school verschijnselen van klachten krijgen melden zich af bij de dagco en gaan 
direct naar huis.  

De school zal dagelijks tussen 11:00 en 12:00 worden schoongemaakt en aan het einde van dag. 
Dit zal gebeuren door ons schoonmaakpersoneel.  

 
2. Groepsgrootte 

We werken met halve groepen in de periode van 2 juni t/m 1juli.    

Mentoren maken een verdeling van de klas in groep A en groep B en stellen de klassen op de 
hoogte van de indeling.  

We gaan er vanuit dat deel A en deel B van een klas elk een keer in de ochtend en elk een keer in 
de middag leskrijgen. Dit kan de mentor zelf indelen met de klas. De klas zal in deel A en deel B in 
het rooster genoemd worden.   
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We gaan uit van een evenredige verdeling van leerlingen wanneer een klas in deel A en deel B 
wordt opgedeeld. 

De mentor communiceert de verdeling met de leerlingen. En geeft duidelijk aan of leerlingen in 
deel A of deel B zijn ingedeeld.  

 
3. Weekindeling 

Klas 1&2 worden op dinsdag en donderdag verwacht op school.  
De ochtendgroep zal van 8:30 tot 11:00 leskrijgen 
De middaggroep zal van 12:15 tot 14:45 leskrijgen 

Klas 3 wordt op maandag en woensdag verwacht op school.  
De ochtendgroep zal van 8:30 tot 11:00 leskrijgen 
De middaggroep zal van 12:15 tot 14:45 leskrijgen 

De derde klassen zullen elk dagdeel een les maatschappijleer krijgen.  

Op de vrijdag kunnen leerlingen uitgenodigd worden om extra op school te komen om vakken af 
te ronden. Dit kan per leerling verschillen.  
Dit wordt gedaan in groepsgroottes van maximaal 10 leerlingen.  

Op de ochtend kunnen er leerlingen van 8:30 tot 11:45 uitgenodigd worden. 
Op de middag kunnen er leerlingen van 12:15 tot 15:30 uitgenodigd worden.  

 
4. In de leslokalen 

Inhoudelijk  
De mentor vangt de klas op en zit in de ochtend en de middag bij de klas  
Wanneer de mentor niet beschikbaar is op de geplande dag zullen er vervangers ingezet worden. 
Leerlingen zullen volgens de coronaplanner verder werken, de mentor houdt met o.a. de 
huiswerktracker bij wat de vorderingen van de leerling zijn.  

De klassen worden ingedeeld in een vast lokaal waar ze de hele ochtend of middag zullen blijven.  

De vakdocenten maken hun ronde langs de klassen en zijn beschikbaar voor vragen. 

De vakdocent bepaalt welke lesstof de leerling nog moeten maken om het jaar voldoende af te 
ronden.  

De vakdocent kan leerlingen uit de klas meenemen voor extra uitleg in een naastgelegen (vrij) lokaal.  

De praktijklessen zullen tot de zomervakantie alleen theoretisch volgens de planner worden 
aangeboden.    

Klas 1&2 zullen alleen de lessen van de kernvakken volgen.  

Leerlingen nemen hun boeken mee naar school zodat ze met vakken aan het werk kunnen. 
De boeken kunnen op school blijven liggen gedurende de laatste schoolweken.  
De mentor organiseert dit met de klas (denk eraan: de kluis kan niet worden gebruikt) 
Het is aan te raden dat de leerling (wanneer mogelijk) hun eigen devices of laptops mee te nemen. 

 
4. In de leslokalen 
Praktisch 

Elke mentorklas zal een vast lokaal toegewezen krijgen. De lokalen worden met zoveel mogelijk 
tussenruimte ingedeeld.  
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De indeling van de klassen is als volgt:  
 

klas 1/2 klas 3 lokaal 

1E (24)   107 

1F (27) 3D (23) 112 

2E (28)  3E (25) 116 

2F (27)  115 

1G (27) 3G (25) 214 

1B (18)   211 

1C (18) 3B (19) 218 

2G (28) 3F (22) 202 

2D (21)   205 

1D (22) 3C (20) 207 

2C (18)   209 

2B (18)   B1 

 
 

Mentoren zijn vanaf 8:15 in hun lokaal aanwezig om de leerlingen op te vangen.  

Vakdocenten staan vanaf 8:15 stand-by om de mentoren te ondersteunen.  

Mentoren ontsmetten hun handen voor de les, en zien er op toe dat de leerlingen bij 
binnenkomen van de les dit ook doen. Vakdocenten ondersteunen hierbij wanneer nodig.  

In elk lokaal liggen bij de ingang papieren zakdoeken, desinfecterende gel en oppervlaktesprays 
(bestaande uit water en zeep/allesreiniger (geen desinfectiemiddel)). 

Bij binnenkomst in het lokaal wassen leerlingen en docenten hun handen met de 
desinfecterende gel of spray. Dit vereist heldere instructies 

In ieder lokaal zijn prullenbakken aanwezig. Deze worden nadat er een wisseling van leerlingen 
heeft plaatsgevonden geleegd. Dit gebeurt twee keer per dag.  

In de klassen wordt doormiddel van kruizen aangegeven op welke plekken de leerlingen plaats 
kunnen nemen. 

Leerlingen nemen direct plaats op hun plek in het lokaal. (achterin beginnen met vullen) 

Jassen mogen mee het lokaal in. De jas wordt over de leuning van de stoel naast hen gehangen.  

Leerlingen lopen niet door de school tijdens de lessen. 

Leerlingen maken zo min mogelijk gebruik van het toilet.  

Per klas is er 1 toiletkaart aanwezig, geplaatst in de telefoontas deze kan in geval van nood 
gebruikt worden. Er mag dus maar 1 leerling per klas naar het toilet.  

Het enige toilet dat gebruikt kan worden is in de kantine, dit toilet zal na elk gebruik ontsmet 
worden.  

In de klassen is een telefoonlijst met interne nummers aanwezig zodat mentoren en docenten 
niet het lokaal hoeven te verlaten voor vragen.  

De mentoren luchten de lokalen na gebruik door de ramen en deuren open te zetten.  
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Na de lessen (ochtend en middag) zal er in de lokalen schoongemaakt worden, dit wordt door 
onze schoonmaak gedaan.   

De dagcoördinator loopt aan het einde van de lesdag langs de klassen om de klassen te vertellen 
dat ze naar huis mogen gaan.  
Dat is tussen 11:00 en 11:15  voor de ochtendgroep en tussen 14:45 en 15:00 voor de 
middaggroep.   

Leerlingen verlaten het lokaal niet eerder dan wanneer de dagcoördinator hier toestemming 
voor gegeven heeft. Op deze manier controleren we het naar binnen en naar buiten gaan.  

 
5. Op de gang en in de pauze 

Leerlingen gebruiken hun kluisje niet en hebben hun spullen bij zich in hun tas. 

Kluisjes kunnen worden geopend door de conciërges, echter alleen om spullen uit het kluisje te 
halen.  

Nieuwe spullen in het kluisje opbergen is niet toegestaan.   

Pauzes worden gehouden in het lokaal.  

Leerlingen nemen zelf eten mee, kantine en automaten zijn niet beschikbaar.  
De bel zal niet aanstaan deze periode.  

 
6. Aankomst en vertrek 

Het fietsplein zal worden ingedeeld in een ochtend en een middagdeel 

De school is ingericht op eenrichtingsverkeer, er zijn pijlen en markeringen in het gebouw 
aangebracht en er is maar 1 looproute in school.  

Leerlingen van de ochtendgroep worden tussen 8:20 en 8:30 op school verwacht.  

De school gaat voor de ochtendgroep om 8:20 open om de leerlingen binnen te laten.  

Leerlingen van de middaggroep worden om 12:05 op school verwacht.  

De school gaat voor de middaggroep om 12:05 open om de leerlingen binnen te laten.  

Er is van 8:15 tot 8:35 en van 12:00 tot 12:20 toezicht op het plein en de kantine met het 
parkeren van de fietsen en het binnenlopen van leerlingen.  

Leerlingen lopen na het parkeren van hun fiets direct door naar de klas.  

Leerlingen die met het OV komen lopen direct door naar de klas.  
De klassen van de ochtendgroep verlaten de school door de achteringang. 

De middaggroep komt door de hoofdingang weer binnen.  

Ouders en verzorgers mogen enkel of afspraak de school betreden.  
 

 
7. Vervoer 

Leerlingen wordt gevraagd niet met het OV te komen. 

Leerlingen komen zoveel mogelijk met de fiets naar school.  
 

Wanneer een leerling niet op school kan verschijnen door gebrek aan vervoer wordt contact met 
de mentor opgenomen.  
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8. Afsluiting schooljaar 

We zullen de laatste weken van schooljaar 2019 2020 geen cijfers meer geven. Met uitzondering van 
de vakken die in leerjaar 3 moeten worden afgerond (CKV / Maatschappijleer /rekenen/ 
talentvakken, hier is een aparte afsluiting voor georganiseerd).  

De S.O 4 week van klas 3 zal komen te vervallen.  

Aan de huiswerktracker is de kolom ‘vak afgerond’ toegevoegd de vakdocenten kunnen dit invullen 
wanneer een leerling het schooljaar voor dit vak afgerond heeft.  

De mentor bepaalt samen met de vakdocenten of een leerling het jaar voldoende heeft afgerond en 
over kan naar het volgende leerjaar. 

De rekentoets zal voor de leerlingen van klas 3 op maandag 22 juni worden afgenomen.  

- In de ochtend van 8:30 tot 10:00 zal deel A van de klas de toets maken, in de middag van 
12:15 tot 13:45 deel B.  

- Na afloop van de toets blijven de leerlingen in de klas tot de normaal geplande eindtijd 
(ochtend 11:00, middag 14:45)  

- Er zullen twee versies van de toets gemaakt worden.  
- De toets wordt op papier in het klaslokaal afgenomen.  
- De duur van de toets is 1,5 uur. (zonder dyslexie tijd)  
- De leerlingen die het rekenexamen gecombineerd met het S.O cijfer rekenen hebben 

gehaald zullen het vak rekenen in klas 4 niet hoeven volgen.  
- De leerlingen die het rekenexamen en het gemiddelde niet halen zullen in klas 4 het vak 

rekenen volgen.  
- De leerlingen hebben de afgelopen tijd gewerkt met een planner voor het vak rekenen en 

hebben een taak per week gemaakt.  
- Voor extra voorbereiding voor het rekenexamen kunnen de leerlingen contact opnemen met 

hun rekendocent.  

Maatschappijleer zal voor de leerlingen van klas 3 op woensdag 24 juni met een S.O afgesloten 
worden.    

- In de ochtend van 8:30 tot 9:15 zal deel A van de klas de toets maken, in de middag van 
12:15 tot 13:00 deel B.  

- Na afloop van de toets blijven de leerlingen in de klas tot de normaal geplande eindtijd 
(ochtend 11:00, middag 14:45)  

- Er zullen twee versies van de toets gemaakt worden.  
- De toets wordt op papier in het klaslokaal afgenomen.  
- De duur van de toets is 45 minuten. (zonder dyslexie tijd)  
- De docenten maatschappijleer zullen de derde klassen in de lessen voorbereiden op het S.O. 

 

CKV moet door de leerlingen klas 3 met een voldoende of een goed worden afgesloten.  
- Het complete dossier moet bij de docent ingeleverd worden.  
- Wanneer het vak met een voldoende is afgesloten kan de leerlingen bevorderd worden naar 

het vierde leerjaar.  

Talentvakken. 
- De talentvakken moeten dit jaar worden afgesloten door de leerlingen van klas 3. De 

vakdocenten communiceren met de leerlingen op welke wijze dit moet gebeuren.  
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9. Klachten en ziekte / afmelding 

Conform richtlijn RIVM: Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, 
neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis. 
Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen worden bij koorts 
en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd. 

Conform richtlijn RIVM: Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, 
neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat het personeelslid naar huis. 

Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de 
beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school 

Leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek 
onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. 

Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten neemt de school contact op met de GGD. 

Testen voor medewerkers in het onderwijs zijn laagdrempelig beschikbaar. Een medewerker met ten 
minste 24 uur symptomen van hoesten en/of neusverkouden en/of koorts kan getest worden. De 
regie voor het testen ligt bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst in de regio (zie 
https://ggdghor.nl/thema/testen-covid-19 ). De medewerker neemt contact op met de bedrijfsarts 
die de aanmelding voor de test regelt bij de GGD. 

Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van 
ouder(s)/verzorger(s), conform het landelijk testbeleid 

Personeelsleden die tot de risicogroep behoren en waar het niet verstandig voor is naar school te 
komen bespreken met hun teamleider hoe de werkzaamheden ingevuld worden.  

Afmelden van leerlingen kan via het telefoonnummer 088 020 5301, of email: 
absentie.vmbo.lelystad@aeres.nl  

 
10. Calamiteiten 

Met een ontruiming of brandalarm wordt het standaard ontruimingsprotocol gevolgd.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ggdghor.nl/thema/testen-covid-19
mailto:absentie.vmbo.lelystad@aeres.nl
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Planning 2 juni t/m 1 juli 2020.  

Datum Activiteiten 
 

1-6-2020 Pinksteren 

2-6-2020 Klas 1&2 les op school volgens rooster 

3-6-2020 Klas 3 les op school volgens rooster 

4-6-2020 Klas 1&2 les op school volgens rooster 

5-6-2020 Maatwerk dag (klas 1,2,3 op uitnodiging) 

8-6-2020 Resultaatverbeteringstoetsen klas 4 + klas 3 les op school volgens 
rooster 

9-6-2020 Resultaatverbeteringstoetsen klas 4 + klas 1&2 les op school 
volgens rooster 

10-6-2020 Resultaatverbeteringstoetsen klas 4 + klas 3 les op school volgens 
rooster 

11-6-2020 Klas 3 les op school volgens rooster 

12-6-2020 Maatwerk dag (klas 1,2,3 op uitnodiging) 

15-6-2020 Klas 3 les op school volgens rooster 

16-6-2020 Klas 1&2 les op school volgens rooster 

17-6-2020 Klas 3 les op school volgens rooster 

18-6-2020 Klas 1&2 les op school volgens rooster 

19-6-2020 Kennismakingsdag nieuwe leerlingen groep 8 / klas 1 (onder 
voorbehoud) 
+ Maatwerk dag (klas 1,2,3 op uitnodiging) 

22-6-2020 Klas 3 rekentoets.   

23-6-2020 Klas 1&2 les op school volgens rooster 

24-6-2020 Klas 3 S.O maatschappijleer.  

25-6-2020 Klas 1&2 les op school volgens rooster 

26-6-2020 Maatwerk dag (klas 1,2,3 op uitnodiging) + klas 3 uiterste 
afrondingsdatum vakken.  

29-6-2020 Klas 3, 2 lesuren op school volgens rooster. 
Overgangsvergadering klas 1&2 
Diploma-uitreiking klas 4, uitnodiging en planning volgt op later 
tijdstip. 

30-6-2020 Klas 1&2, 2 lesuren les op school volgens rooster.  
Overgangsvergadering klas 3 
Diploma-uitreiking klas 4, uitnodiging en planning volgt op later 
tijdstip. 

1-7-2020 Klas 1,2,3,4 boeken inleveren & afsluiting van het schooljaar. 
Rooster en instructies volgen op later tijdstip 
Overgangscertificaat ophalen.  
Diploma-uitreiking klas 4, uitnodiging en planning volgt op later 
tijdstip. 

2-7-2020 Start zomervakantie leerlingen  
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Met vriendelijke groet, 
 
 
 
J.O van Asselt 
Teamleider 

  


