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Corona update    woensdag 27 mei 2020 
Voor leerlingen (cc: ouders) 
 
 

Beste leerling, 
 
Wat fijn dat we je vanaf dinsdag 2 juni weer zien!  
 

Onderwijs vanaf 2 juni 
Als de school dinsdag weer open gaat, heb je je klasgenoten en docenten 11 weken niet op school 
gezien. Dat is een lange tijd. Wij kijken ernaar uit om je weer te zien! Hopelijk heb jij ook zin om weer 
naar school te gaan. We beginnen rustig met een beperkt aantal uur per week les op school.  
 
Het is vast even wennen om weer naar school te gaan. Daarom is er in de eerste week in 
het rooster ruimte om je klasgenoten weer in het echt te spreken en om te wennen aan het 
naar school gaan in een school waarin andere regels gelden. Bijvoorbeeld dat je 1,5 meter 
afstand houdt van iedereen en dat je bepaalde looproutes moet volgen (verderop lees je 
meer over de nieuwe regels).  
 
Les op school en online 
Door de 1,5 meter afstand kunnen niet alle leerlingen tegelijk naar school. Daarom blijf je 
voorlopig nog een groot deel van de lessen thuis volgen. De lessen op school gebruiken we 
vooral voor praktijkvakken en onderdelen van de lesstof waarvoor het nodig is dat je op 
school aanwezig bent (bijvoorbeeld practica). We blijven daarom werken met een online 
lesrooster (voor thuis), aangevuld met een rooster voor lessen op school. Op school krijg je 
les in kleine groepen. Alleen samen kunnen we voldoen aan de 1,5-meternorm. Je 
lesrooster voor de komende weken staat binnenkort in Magister. Vrijdag krijg je 
aanvullende informatie van je eigen afdelingsleider over de afspraken die gelden voor jouw 
schoollocatie.  
 
Toetsen 
Veel geplande toetsen zijn de afgelopen weken niet doorgegaan. Geen zorgen. Deze 
toetsen hoef je niet allemaal in te halen voor de zomervakantie. Het is natuurlijk wel 
belangrijk dat we goed inzicht krijgen in jouw voortgang. Daarom zul je nog wel enkele 
toetsen moeten maken, soms mondeling of online. Daarnaast houden we jouw voortgang 
in de gaten door te kijken naar de opdrachten die je inlevert. 
 
Toetsing PTA-onderdelen 
Ook toetsen die onderdeel zijn van je PTA/schoolexamen zijn niet doorgegaan. We zorgen 
voor een goede verdeling van het werk voor de schoolexamens over de rest van dit 
schooljaar en volgend schooljaar. Dit doen we, omdat we niet kunnen garanderen dat alle 
leerlingen nu op dezelfde manier zijn voorbereid op de schoolexamens. Moet je volgend 
jaar eindexamen doen? Dan kan het zijn dat je nog toetsen moet maken die meetellen voor 
je schoolexamen. Overigens passen we de PTA’s van alle vakken aan aan de nieuwe 
situatie. Toetsen die je voor 18 maart hebt gemaakt, blijven geldig en worden onderdeel 
van het nieuwe PTA. Wel kan de weging van die toetsen veranderen. Dat betekent dat een 
toets meer of minder meetelt voor je totale eindresultaat voor de schoolexamens. 
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Wel of niet over naar volgend leerjaar? 
De overgangsnormen (die bepalen of je wel of niet overgaat) blijven hetzelfde. Ook in dit 
vreemde jaar worden alle leerlingen tijdens de leerlingbespreking aan het eind van het 
schooljaar besproken. Als de mentor en vakdocenten twijfelen over de voortgang van de 
leerling om een volgend schooljaar succesvol af te ronden, wordt besproken wat de beste 
vervolg voor de leerling is. Hierbij wegen we verschillende aspecten mee: voortgang, 
(thuis)werkhouding, sociaal-emotionele aspecten en vanzelfsprekend de afwijkende 
situatie van de afgelopen maanden.  
 
Gezondheid, veiligheid en hygiëne 
Het Lingecollege heeft zich de afgelopen weken goed voorbereid op het weer openen van 
onze deuren. We nemen veel maatregelen voor ieders gezondheid en een goede hygiëne:   
• In ieder lokaal staan desinfectie- en reinigingsmiddelen. 
• Kluisjes zijn niet te gebruiken. 
• De kantine is gesloten. Neem dus zelf je eten en drinken mee.  
• Balies zijn voorzien van plexiglas schermen. 
• Aula’s zijn gesloten voor andere activiteiten dan onderwijsactiviteiten. 
• Op het schoolterrein en in de school zijn (loop)routes aangegeven.  
• In de lokalen staan tafels en stoelen ver uit elkaar. 
• Vloerstickers, borden en posters helpen je herinneren aan afstand houden en basisregels 

als ‘geen handen schudden’.  
• Er is voortdurend schoonmaak aanwezig om contactpunten (deurklinken, etc.) en 

toiletten schoon te maken.  
Het is te veel om alle maatregelen hier te noemen. Een volledig overzicht van alle 
maatregelen die we nemen, lees je in het protocol van de VO-raad.  
 
Daarnaast houden we ons natuurlijk strikt aan de landelijke richtlijnen: 
• Heb je verkoudheidsklachten of ben je ziek? Blijf dan thuis. 
• Krijg je op school verkoudheidsklachten? Dan ga je naar huis.  
• Houd 1,5 meter afstand. 
• Was vaak je handen met zeep.  
• Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog.  
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.  
• Schud geen handen, geef geen boks of high five.  
 
 

Nog niet naar school? 
Voor ouders 
Wilt u uw kind thuishouden, omdat uw kind of een huisgenoot tot de risicogroep behoort? 
Geef dit dan door de receptie van de locatie waar uw kind naar school gaat.  
 
 
 

Handig! Video over weer naar school gaan 
De NOS heeft een video gemaakt over hoe het eraan toe gaat als de middelbare scholen op 
2 juni weer open gaan. Leuk om even te kijken.   
 

https://www.vo-raad.nl/artikelen/voorbereiding-op-heropening-vo-scholen
https://www.youtube.com/watch?v=7W0wVfv-IHA&feature=youtu.be
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Met openbaar vervoer of pont? Gebruik een mondkapje 
De overheid wil dat leerlingen zo veel mogelijk lopend of met de fiets naar school komen. Of 
gebracht worden door hun ouders. Moet je toch met het openbaar vervoer? Dan ben je 
verplicht om een mondkapje te dragen. Daar moet je zelf voor zorgen. 
 
Ook als je met het pontje gaat, moet je een mondkapje dragen. Daarnaast moet je op de 
pont ook 1,5 meter afstand houden. De bemanning houdt dat in de gaten en bepaalt 
hoeveel mensen er per overtocht mee kunnen. Het kan dus zijn dat je niet meteen 
meekunt met de pont, maar dat je de volgende overtocht moet nemen. Hou daar rekening 
mee en vertrek op tijd.  
 
Met vriendelijke groet namens het crisismanagementteam, 
 
 
 
Toine Schinkel 
Bestuurder 


