
 

 
 
 
 
 
Datum : 20 januari 2021 
Betreft : lessen examenklassen 
 
Beste leerling, 
 
De PTA2-periode ligt achter ons. We hopen dat je je PTA’s goed hebt gemaakt en je met 
vertrouwen richting PTA3 gaat.  
 
Vanaf donderdag 21 januari heb je weer ‘gewoon’ les. ‘Gewoon’ staat niet voor niets tussen 
aanhalingstekens: door de aangescherpte regels tegen de verspreiding van het 
Coronavirus is het één en ander veranderd op school. In deze brief zetten we de 
maatregelen op een rij.  
 
Onderling afstand bewaren 
Sinds vorige week zijn leerlingen van eindexamenklassen verplicht ook onderling een 
afstand van anderhalve meter te bewaren. Om die reden zijn de klaslokalen, het atrium en 
de overige zitplaatsen op school anders ingericht. Je blijft er natuurlijk zelf mede 
verantwoordelijk voor ervoor te zorgen dat je, ook als je door de school loopt, voldoende 
afstand houdt. 
 
Aparte ingangen  
Afhankelijk van het lokaal waar je je eerste lesuur volgt, neem je een bijbehorende ingang. 
Zo voorkomen we drukte bij het binnengaan en verlaten van de schoolgebouwen.  
Heb je je eerste les in de A- of C-vleugel: neem de hoofdingang 
Heb je je eerste les in de D- of E-vleugel neem dan de ingang tussen het Matrix Lyceum en 
de Mediatheek (de in/uitgang voor de sportvelden).  
Zorg dat je op tijd op school bent; het parkeren van je fiets kan extra tijd kosten omdat je 
ook hier voldoende afstand moet bewaren. 
 
Geen kluisje gebruiken 
De kluisjes kunnen vanaf morgen niet gebruikt worden, om ook daar te voorkomen dat je 
te dicht bij elkaar staat. Je neemt daarom je jas en tas direct meer van de ingang naar het 
klaslokaal. Je krijgt uiteraard de gelegenheid om spullen die nog in je kluisje liggen daar uit 
te halen.  Kies daarvoor een rustig moment en overleg met de baliemedewerker om je 
kluisje leeg te halen. 
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Grote klassen/groepen verdeeld 
Grotere groepen (meer dan 15 personen) worden verdeeld over twee klaslokalen, zodat in 
elk lokaal de onderlinge afstand van anderhalve meter gewaarborgd blijft. Om 
organisatorische redenen kan in Magister maar één lokaal per vak genoteerd worden. Je 
hebt met een grote groep echter altijd les in een ruim lokaal met daar tegenover of 
ernaast zo’n zelfde ruime lokaal. De docent verdeelt jouw klas of cluster in twee groepen. 
Wanneer in je rooster staat dat je bijvoorbeeld wiskunde hebt in lokaal A04, dan zal de één 
helft van de groep in A04 les krijgen, de andere helft in het er tegenover liggende lokaal 
A05. De docent kan tussen beide lokalen heen-en-weer lopen. De uitleg geeft de docent in 
één van beide lokalen, maar die uitleg is voor de andere helft van de klas via Google meet 
te volgen. In de loop van volgende week kan dit via het beeldscherm in het lokaal.  In welke 
groep jij bent ingedeeld en in welk lokaal je les hebt, noteert de docent zo mogelijk in 
Magister. Het is de bedoeling dat de groepen niet vast in een lokaal zitten, maar wisselen. 
Op die manier krijg je afwisselend de uitleg direct van de docent, of via het digibord of 
beeldscherm van je Chromebook. Neem daarom vanaf morgen altijd je (opgeladen) 
Chromebook en oordopjes mee naar school.  
 
Pauzes 
Om te grote drukte in het Atrium te voorkomen, willen we je vragen om tijdens de pauze 
ook gebruik te maken van de banken bij de hoofdingang en in de gang voor de 
Mediatheek. Stoelen en banken mogen niet verplaatst worden en denk te allen tijde aan 
de anderhalve meter afstand.  
 
We willen jullie nogmaals wijzen om de richtlijnen van het RIVM:  

- Bij binnenkomst heb je je mondkapje op en houdt je die op wanneer je je verplaatst 
in de school 

- Bij binnenkomst  in de school je handen ontsmetten, 
- Regelmatig je handen wassen, 
- Houd anderhalve meter afstand tot elkaar en de medewerkers van school, 
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog,  
- Na gebruik van een tafel in een lokaal, de tafel ontsmetten,  
- Bij klachten blijf je thuis., ook bij een gevoel van ‘niet lekker’.  

 
Ondanks al deze beperkingen zijn we blij dat we jou en je klasgenoten op school kunnen 
blijven zien, in fysieke lessen en daarbuiten in de pauzes, in het atrium, op anderhalve 
meter afstand van elkaar. Als we ons gezamenlijk aan bovenstaande richtlijnen houden, 
kunnen we deze lastige periode doorkomen, daarvan zijn we overtuigd.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 schoolleiding Het Drachtster Lyceum 
 
 

 


