Aan de leerlingen en hun ouders en verzorgers
van RSG Magister Alvinus
Sneek, 3 maart 2021
Betreft: rooster vanaf maandag 8 maart a.s.
Beste leerlingen,
geachte ouders en verzorgers,
We zijn blij dat we vanaf maandag 8 maart onze leerlingen weer vaker op school kunnen begroeten.
Vanaf deze dag wordt weer gewerkt met een 45-minutenrooster, waarbij we rekening moeten houden
met een veilige werkomgeving voor leerlingen en docenten.
Lessen
Alle lessen staan in het bestaande rooster, maar 1/3 deel van de leerlingen is daadwerkelijk in de les
op school aanwezig en 2/3 deel volgt dan de les online. Het wordt zo ingedeeld dat je per week in elk
geval één dag op school aanwezig kunt zijn. Welke dag of welk dagdeel dat is wisselt per week.
In Zermelo staat vanaf vrijdagmiddag 5 maart aangegeven welke lessen je op school en welke lessen
je online volgt.
Het is van groot belang dat je je rooster in Zermelo goed in de gaten blijft houden.
De lessen LO zullen buiten worden gegeven. Als het weer het niet toe laat buiten te sporten, dan
worden deze lessen voor zover mogelijk binnen georganiseerd.
De lessen van SportAccent gaan nog niet van start. Hierover volgt later nadere informatie.
Pauzes
 Bij goede weersomstandigheden gaan de leerlingen in de pauze naar buiten. Bij slecht weer
pauzeren de leerlingen in het lokaal waar zij het uur voor de pauze lessen hebben gehad;
 Tijdens de pauze is de kantine gesloten. De kantine is wel beschikbaar voor leerlingen met een
tussenuur;
 Als de weeromstandigheden erg slecht zijn, houden wij de optie open om de onderbouwkantine te openen als pauzeplaats;
 De bovenbouwkantine blijft gesloten en wordt ingericht als toetsruimte.
Risicogroepen
Leerlingen die behoren tot een risicogroep of een gezinslid hebben die tot een risicogroep behoren
kunnen er voor kiezen al hun lessen online te volgen. Dit moet met de mentor overlegd worden.
Er zijn ook docenten die tot een risicogroep behoren en ook zij kunnen er voor kiezen hun lessen online
vanuit huis te verzorgen.
Wij doen ons best om de school voor iedereen op een zo veilig mogelijke wijze te openen.
Daarbij hebben we elkaar hard nodig.
Hou je aan de afspraken (zie bijlage “afspraken in de school”), die overigens ook buiten de school van
groot belang zijn. We vragen de ouders en verzorgers deze afspraken te bespreken met hun kinderen.
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We begroeten elkaar vanaf komende maandag met blijde gezichten, maar wel op de veilige afstand
van 1,5 meter (ook leerlingen onderling!) en voorzien van een mondkapje wanneer we ons bewegen
in de gangen en op de trappen.
Mocht deze brief nog vragen oproepen, neem dan contact op met de mentor of stuur een mail naar
info@rsg-sneek.nl.
Ik reken op jullie en ik wens de leerlingen en collega’s veel succes!!
Met vriendelijke groeten,

Sixtus Haverkamp,
rector-bestuurder
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Afspraken in de school
1. Hygiëne
● De RIVM-richtlijnen zijn leidend.
Dat betekent:
o We houden anderhalve meter afstand van elkaar.
o We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden.
o We schudden geen handen;
o We hoesten en niezen in onze elleboog;
o We zitten niet aan ons gezicht.
● We blijven thuis bij: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid.
● Als iemand in je eigen huishouden koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft,
blijf je ook thuis.
● Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten meer heeft, kom je weer naar
school.
2. Binnenkomst gebouw, de gangen en de pauzes
● Iedereen volgt de aangegeven looproutes.
● Kluisjes worden niet gebruikt, de leerlingen nemen hun jas en tas mee naar het lokaal.
● De kantine blijft gesloten.
● Leerlingen gaan bij aankomst op school direct naar binnen en wachten niet op het
schoolplein.
● Leerlingen gaan in de pauze naar buiten. Bij slecht weer hebben de leerlingen pauze in het lokaal.
3. In het lokaal
● In elk lokaal vind je: papieren zakdoeken, desinfecterende gel en oppervlaktesprays.
● Raak geen deurklinken aan.
● Bij binnenkomst in het lokaal wast iedereen de handen met de desinfecterende gel of spray.
● Leerlingen en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met oppervlaktesprays en
herhalen dit bij het verlaten van het lokaal. Dit geldt ook voor werkplekken en
gereedschappen in praktijklokalen. Leermiddelen dienen bij gebruik door meerdere
personen met regelmaat schoongemaakt te worden met water en zeep.
4. Gezondheidsklachten op school
● 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 gaan ook naar huis.
● Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/verzorger(s) (conform RIVMrichtlijn). Kind-oudergesprekken vinden voornamelijk digitaal plaats. Ouder(s)/verzorger(s)
zijn niet aanwezig in het schoolgebouw en op het plein.
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