
 
 
Aan alle ouders en leerlingen van Pascal Zuid  
 
Betreft: Onderwijs vanaf 8 maart 2021 
 
Zaandam, woensdag 3 maart 2021 
 
 
Geachte ouder(s)/ verzorger(s), beste leerling, 

In de voorjaarsvakantie is er weer een persconferentie geweest over de coronamaatregelen 
vanaf 1 maart. Graag informeren wij u over hoe wij hieraan de komende weken op school 
invulling zullen geven. 

Opening scholen per 1 maart 
Het kabinet heeft aangegeven dat scholen weer open mogen en leerlingen weer naar school 
kunnen gaan. De beperkende factor is - zoals verwacht - de 1,5 meter maatregel. Iedereen 
op school moet in de klas 1,5 meter afstand van elkaar houden. Dit heeft natuurlijk grote 
gevolgen voor de capaciteit en betekent dat niet alle leerlingen alle dagen tegelijkertijd naar 
school kunnen. Scholen hebben tot 8 maart de tijd gekregen om de nieuwe situatie in te 
regelen. 

In afstemming met de Deelraad zullen wij op de volgende wijze invulling geven aan het 
besluit van de minister en de adviezen van de vo-raad: 

Online les vs fysiek les 
Om ervoor te zorgen dat we de 1,5 meter op school kunnen handhaven en toch leerlingen 
fysiek onderwijs kunnen bieden, zijn de volgende maatregelen getroffen: 

 We delen iedere klas op in 2 groepen: groep A en groep B. 
- Groep A heeft in de ene week op maandag, woensdag en vrijdag les op school en op 
dinsdag en donderdag online les en in de daarop volgende week andersom. 
- Groep B heeft in de ene week op dinsdag en donderdag les op school les en op 
maandag, woensdag en vrijdag online les en in de daarop volgende week andersom. 
 

 Op 8 maart zijn alle lessen online en op 9 maart wordt gestart met een apart 
rooster/mentorprogramma voor alle leerlingen (in halve groepen). Vanaf 10 maart 
starten wij met het lesgeven via de groepensystematiek.  
 

 We blijven een 40-minutenrooster hanteren. 
 

 De opvanggroepen vervallen. De leerlingen die hier gebruik van maken, worden 
ingedeeld in groep A én B en hebben dus altijd les van een vakdocent op school. 
 

 
  



 
Maatregelen in het gebouw/in de lokalen 
In het gebouw en in de lokalen gelden de volgende maatregelen/afspraken: 
 

 Leerlingen worden geacht 1,5 meter afstand tot elkaar en tot medewerkers te houden.  
 

 Leerlingen zitten zoveel mogelijk in een vast lokaal en docenten wisselen om zo het 
verkeer op de gangen te beperken. Dit geldt uiteraard niet wanneer leerlingen een 
praktijkvak hebben of bij clusterlessen. 
 

 Het gebouw wordt regelmatig geventileerd. 
 

 Spullen, werkplekken en gebruikte ruimtes in het lokaal worden regelmatig door 
medewerkers en leerlingen gedesinfecteerd.  
 

 We hanteren vaste looproutes en bij de ingang staan hygiënezuilen. 
 

 Met het schoonmaakbedrijf zijn afspraken gemaakt over extra schoonmaak van 
algemene ruimtes (toiletten, deurklinken gangen, enz.). 
 

 In ieder lokaal wordt de werkplek van de docent afgebakend met tape op de vloer. 
De leerlingen moeten buiten dit afgebakende vak blijven. 
 

 Leerlingen worden in het gebouw geacht buiten de lessen een mondkapje te dragen.  
 
 

Klachten of besmetting 
Een leerling blijft thuis wanneer er sprake is van:  

 verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), 
 hoesten, 
 benauwdheid,  
 verhoging of koorts, of  
 plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping). 

 
Een leerling die positief getest is op COVID-19 gaat in thuisisolatie. De betreffende persoon 
mag weer uit isolatie nadat hij/zij 24 uur geen klachten meer heeft gehad die passen bij 
COVID-19 én het minimaal 7 dagen geleden is dat hij/zij ziek werd. Zie ook 
https://lci.rivm.nl/leefregels.  
 
Bij een mogelijke besmetting op school wordt de subgroep geïnformeerd en gaat deze in 
quarantaine. 
 
  



 
Pauzes op school 
Vanuit hygiëne-oogpunt en kans op rijen en drukte is er geen kantineverkoop. Elke leerling 
dient zijn eigen eten en drinken mee te nemen. 
 
Om drukte tijdens pauzes te voorkomen, is tevens afgesproken dat sommige groepen in het 
lokaal pauzeren en anderen in de kantine/buiten. Daarvoor is de volgende indeling gemaakt: 

 
Dag Leerjaar 1 & 3 Leerjaar 2 en 4 
Maandag Kleine pauze in het lokaal 

Grote pauze kantine/buiten 
Kleine pauze kantine/buiten 
Grote pauze in het lokaal 

Dinsdag Kleine pauze in het lokaal 
Grote pauze kantine/buiten 

Kleine pauze kantine/buiten 
Grote pauze in het lokaal 

Woensdag Kleine pauze kantine/buiten 
Grote pauze in het lokaal 

Kleine pauze in het lokaal 
Grote pauze kantine/buiten 

Donderdag Kleine pauze kantine/buiten  
Grote pauze in het lokaal 

Kleine pauze in het lokaal 
Grote pauze kantine/buiten 

Vrijdag Kleine pauze in het lokaal 
Grote pauze kantine/buiten 

Kleine pauze kantine/buiten 
Grote pauze in het lokaal 

 
Wij zijn blij dat wij vanaf volgende week weer meer leerlingen op school mogen ontvangen. 
Wij willen echter wel graag benadrukken dat wij dit verantwoord en veilig willen blijven 
doen en daarom vragen wij u als ouder/verzorger om de veiligheidsmaatregelen met uw 
zoon/ dochter te bespreken.  Immers: hoe beter wij ons nu aan de gestelde maatregelen 
houden, des te eerder kunnen wij straks weer met z’n allen naar school.  
 
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met de mentor 
van uw zoon/ dochter. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Mohamed el Jaouhari 
Meerschoolse directeur  
Locaties Pascal Zuid en De Faam 


