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  Rotterdam, 29 mei 2020 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Zoals vorige week is gecommuniceerd, informeren wij u hierbij over de verdere procedures en inrichting van 
het onderwijs. Onze excuses voor de late berichtgeving, we zijn afhankelijk van meerder (overheids-)instanties 
en willen een zo volledig mogelijk protocol aanleveren. 

Indeling van de leerlingen 
U ontvangt vandaag bericht hoe u kind is ingedeeld, conform de 1.5 meter regel. Wisselen in deze indeling is 
gezien de complexe planning helaas niet mogelijk. Er zijn veel meningen over hoe zaken moeten, ook zijn er 
veel wensen. Wij hanteren de afspraken en volgen daarbij de richtlijnen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs 
en de vertaling naar de praktijk. We rekenen op uw begrip.  

Hoe krijgen de leerlingen les tijdens heropening van onze scholen?  
De leerlingen krijgen in de ene helft van de groep les op maandag en donderdag. De andere helft van de groep 
krijgt les op dinsdag en vrijdag. Elke dag is er voor de thuiszittende groep een mentoruur, waarin ze vragen 
kunnen stellen aan de mentor. Dit is van 14.30 tot 15.30 uur.  
De leerlingen komen, op basis van de gemaakte indeling, fysiek naar school, welke u van de mentor ontvangt 
Het aanbod met digitale lessen vervalt. Leerlingen werken verder vanuit de opgestelde (individuele) planning 
op de dagen dat zij niet op school komen. 
 
Noodopvang 
Leerlingen die voorheen noodopvang hebben ontvangen/aangevraagd kunnen beroep doen op dezelfde 
afspraken die voorheen zijn gemaakt. De mentor neemt hierover contact op met de ouders. Dit betekent dat 
leerlingen nog steeds 2 dagen fysiek in de klas aanwezig zijn. De andere opvangdagen zullen zij in een apart 
opvanglokaal hun werk kunnen maken.  
 
Maatregelen (volgens richtlijnen VSO en RIVM): 

• De basisregels blijven gelden. Zowel voor leerlingen als personeel:  
o Handen wassen/ desinfecteren;  
o Anderhalve meter afstand houden van elkaar; 
o Bij koorts-, griep- en/of verkoudheidsklachten blijft men thuis; 
o Hoesten en/of niezen doe je in de elleboog; 
o Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze direct weg. 

• Leerlingen die binnen een straal van 8 KM wonen, komen zo veel mogelijk op de fiets/lopend of 

worden gebracht door ouder(s) en/of verzorger(s). Leerlingen die meer dan 8 kilometer van school 
wonen en geen alternatief vervoer hebben, mogen gebruik maken van het openbaar vervoer. Het 

OV handhaaft in deze periode niet en weigert geen leerlingen. Mondkapjes zijn verplicht.  

• Leerlingen die echt aangewezen zijn op het openbaar vervoer starten (indien nodig) tussen 08:30 en 

09:30 uur. Dit is altijd in overleg met de mentor en de CvB.  

• Leerlingen die met de taxi komen, komen zoveel mogelijk op de normale schooltijden. Let op, het kan 

zijn dat ook in de taxi’s mondkapjes verplicht zijn.  

• De deuren van de school gaan om 08:00 uur open. Leerlingen gaan bij binnenkomst direct naar de klas 

en blijven niet op het schoolplein. Eerder op schoolplein aanwezig zijn dient zoveel mogelijk vermeden 

te worden.  

• Bij binnenkomst in de school, desinfecteert iedereen zijn of haar handen bij de desinfectie-palen. Er 

staan bij de ingang personeelsleden om de leerlingenstroom te begeleiden en toe te zien dat 1,5 

meter afstand in acht genomen wordt.  

• Er wordt gebruik gemaakt van verschillende in-en uitgangen. Deze zijn aangegeven.  
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• Wanneer een leerling of iemand binnen het directe gezin in de risicogroep valt, is de leerling 

geoorloofd thuis.  

• Bij angst voor Corona/reizen met OV zal de school proactief in gesprek blijven met ouders en 

leerlingen om te onderzoeken of schoolgang met aanvullende afspraken herstart kan worden. 

• Bij vraagstukken omtrent angst kan het CJG geconsulteerd worden.  

• Bij leerlingen met chronische klachten overeenkomend met de verschijnselen van COVID-19 zal 

afstemming met ouders van belang blijven. Ook hierin kan advies van de jeugdarts CJG of een huisarts 

ingewonnen worden. (hieronder valt o.a. hooikoorts) 

• De lokalen zijn zo ingedeeld dat er 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden.  

• Na het verlaten van het lokaal, desinfecteren leerlingen bij binnenkomst opnieuw hun handen. 

• Tijdens de pauze mogen de leerlingen naar buiten en blijven zij op het schoolplein (zowel onder-als 

bovenbouw). Om drukte op het schoolplein te vermijden, is een pauze-rooster opgesteld. Voor locatie 

Hillevliet wijkt dit af. Hier zal een rooster gelden zodat de leerlingen begeleid naar het naast gelegen 

plein kunnen of wordt gekozen voor een pauzemoment in het lokaal.  

• De leerling-kantine is gesloten: leerlingen lunchen in hun lokaal.  

• Voor het verlaten van het gebouw is tevens een rooster gemaakt.  

• Binnen de school zijn looproutes en afspraken over trap- en ganggebruik.  

• Aan het einde van de dag reinigen de leerlingen zelf de tafels en stoelen. 

• Alle tussendeuren staan open. Ook blijven de deuren in de klaslokalen open. 

• Bij gebruik van een laptop/computer, reinigt de leerling zelf het toetsenbord door middel van een 

ontsmettingsdoekje. 

• Ouders hebben geen toegang tot het schoolplein en/of schoolgebouw; alle afspraken vinden digitaal 

plaats. 

• Kluisjes worden niet gebruikt. 

• Wanneer een leerling gedurende dag klachten ontwikkelt of vertoont, wordt de leerling naar huis 

gestuurd (na overleg met zorgcoördinator). 

• Toiletten worden gemarkeerd voor ofwel leerlingen, ofwel personeel. 

• Praktische vakken worden zoveel mogelijk theoretisch gegeven en zonder/met zo min mogelijk 

materiaal. 

• Stages gaan tot nader order niet door.  

Examenleerlingen 
De leerlingen die dit schooljaar examen doen komen op een beperkt aantal dagen naar de locatie Lage Land. 

Hier worden, volgens een rooster, de examenvakken (door zoveel mogelijk de vakdocenten van alle locaties) 

aangeboden voor het oefenen van het mondelinge examen. Op de overige dagen geldt de indeling zoals bij de 

andere groepen (indeling groep 1 en 2), of wordt gewerkt via een individueel rooster op de eigen locatie. Dit zal 

door de docenten naar leerlingen en ouders worden gecommuniceerd. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Managementteam Het Passer College 

 
 


