
Aan ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van CLD, locatie Molenhuispad

Betreft: Maatregelen Corona overheid vanaf 1 maart (deel 2)

Delft, 26 februari 2021

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

We staan aan het begin van alweer een nieuwe fase in de coronacrisis in het onderwijs.
Gelukkig mag de school weer gedeeltelijk open. Uit de enquêtes bleek dat afstandsonderwijs
een sterk gevoel van gemis oplevert. Weinig contact met medeleerlingen, maar zeker ook
weinig directe uitleg door de leraren. Ook leraren geven aan dat ze het directe contact missen.

Voor ons als CLD is onderwijs altijd een gezamenlijke onderneming. En samen werken doe je op
school. Daarom kiezen wij er nu voor om de ruimte die de overheid geeft maximaal te
benutten. We laten de leerlingen zo veel mogelijk op school komen. Wij denken dat weer
gezamenlijk naar school nu het allerbelangrijkste is.

Daarnaast denken we natuurlijk ook na over hoe om te gaan met hiaten in de kennis. Hoe we
dat gaan oplossen wordt duidelijker als de invulling van het door de minister aangekondigde
“nationale programma” duidelijk wordt.

De overheid zegt dat we ervan moeten uitgaan dat de huidige regeling duurt tot aan de zomer.
Als uitgangspunt is dat prima; alleen hebben we ook de ervaring dat COVID allerlei
onverwachte dingen doet. Daarom willen we de organisatie zo simpel mogelijk houden. Dan
kunnen we bij veranderingen snel opschalen of (onverhoopt) afschalen.

In aanvulling op onze brief van 19 februari vertellen we hoe we het de komende weken gaan
aanpakken.

Periode 1 t/m 5 maart
Vanaf dinsdag 2 maart zullen klassen worden uitgenodigd om in de middag op school samen
met hun mentor een les samen te zijn. In deze les worden de groepen gemaakt en de koppels
gevormd (lees hieronder daar meer over). De uitnodiging voor deze mentorles zal op maandag
1 maart bekend worden gemaakt.

Zoals aangekondigd in de brief van 19 februari worden in deze week de toetsen van de
bovenbouw op school afgenomen. Voor de onderbouw organiseren we  “meetmomenten”:
wat hebben de leerlingen de afgelopen tijd opgestoken van de online-lessen? Die
meetmomenten zijn online en het is niet haalbaar om de leerlingen tussendoor naar school te
laten komen voor lessen. Dus overige lessen zijn dus nog online, net zo als voor vakantie in een
40-minutenrooster.

Periode vanaf 8 maart



1. Alle leerlingen komen alle dagen naar school om fysiek lessen te volgen.
2. Leerlingen houden onderling 1,5 meter afstand en ook tot de medewerkers van de

school.
3. Klassen/groepen met meer dan 17 leerlingen worden in twee groepen gedeeld. Groep

A heeft in de ochtend les (t/m het 4de uur, tot de grote pauze) en de groep B heeft in
de middag les (vanaf het 5de uur, na de grote pauze). Na een week wisselen groep A en
B om en heeft groep A in de middag les en groep B in de ochtend.

4. De groepen (A en B) zullen in de eerste week samen met de mentor worden gevormd.
De leerlingen kunnen tijdens de mentorles hun voorkeur aangeven.

5. Naast de groepen worden er in de onderbouw en in de bovenbouw (waar mogelijk)
koppels gevormd tussen 2 leerlingen. Deze 2 leerlingen volgen dezelfde lessen en zitten
iedere les naast elkaar. Deze 2 leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te
houden.

6. In de kleine pauze blijven de leerlingen in het lokaal waar zij daarvoor les hebben
gehad. In de grote pauze is het wisselmoment tussen de beide groepen. Leerlingen die
in de ochtend op school zijn, zorgen ervoor dat ze voor 12:20 uur de school hebben
verlaten. Leerlingen die in de middag lessen volgen zijn vanaf 12:30 uur welkom op
school.

7. Er zullen geen gescheiden pauzes zijn. De leerlingen blijven in het lokaal tijdens het
kleine pauze en tijdens de grote pauze vindt het wisselmoment plaats. De catering op
school zal gesloten zijn.

8. De lessen zullen 50 minuten duren. Vanaf 8 maart stappen we dus af van het huidige
40 minuten rooster. De tijden in Magister komen vanaf dan weer overeen met de
daadwerkelijke lestijden.

9. Tijdens leswissels dragen alle leerlingen verplicht een mondkapje. Op het dragen van
het mondkapje zal gecontroleerd worden.

10. Examenleerlingen volgen alle lessen fysiek op school, zoals dat nu het geval is. De
leerlingen worden verdeeld over 2 lokalen of de les vindt plaats in een grote ruimte
zoals de gymzaal, waarbij de 1,5 meter kan worden gewaarborgd.

De 10 punten hierboven zijn voor ons de start. Misschien ontwikkelt het virus zich op een
onverwachte manier, of we komen erachter dat onze aanpak beter kan. In dat geval doen we
de nodige aanpassingen.

Voor nu: we zijn blij dat we weer open kunnen. We denken met deze maatregelen een goede
balans te hebben gevonden tussen veiligheid, elkaar ontmoeten op school en lessen. Graag tot
ziens volgende week!

Met vriendelijke groet,

drs. S. (Simon) Belder
drs. J. (Josje) G.V. Schokkenbroek-Smit
T. (Thomas) Zentveld


