
 

 

Wassenaar, 20 mei 2020 

 

 

 

Beste leerlingen, ouders/verzorgers,  

 

Gisteravond heeft de minister-president bevestigd dat de middelbare scholen vanaf 2 juni weer 

opengaan voor lessen op school. We zijn ontzettend blij dat we de leerlingen weer op school kunnen 

ontvangen! 

Aan het naar school gaan zijn wel voorwaarden verbonden. 

We gaan er met elkaar alles aan doen om op school de 1,5 

meter-samenleving te garanderen. Gezond blijven staat op 

nummer 1! De school heeft daarvoor goede richtlijnen van 

het RIVM. Die gaan we strikt volgen.  

Onderstaand wordt puntsgewijs beschreven hoe het 

schoolleven er vanaf 2 juni tot aan de zomervakantie zal 

uitzien. 

Wanneer moet ik naar school komen? 

Om in de klaslokalen de 1,5 meter te kunnen garanderen zijn alle klassen/clustergroepen in tweeën 

verdeeld. We houden het bestaande rooster in SOM aan, maar gaan dus werken met halve 

klassen/groepen. Dit betekent in de praktijk dat je om de dag les op school hebt. Voor de dagen die 

je thuis werkt krijg je huiswerk en opdrachten mee. Doordat we met een tweewekelijks schema 

werken krijgt iedereen evenveel lessen. De leerlingen uit de onderbouw (klas 1 t/m 3) zullen door 

hun mentoren worden geïnformeerd wie op welke dagen naar school moet komen. De leerlingen uit 

de bovenbouw kunnen in hun persoonlijke rooster zien wanneer ze les hebben op school. 

Hoe werkt het met leswisselingen en pauzes? 

In SOM is te zien dat alle onderbouwklassen een vast lokaal toegewezen krijgen. Dit betekent dat 

leerlingen zoveel mogelijk in het lokaal blijven zitten en de docenten van lokaal zullen wisselen. Voor 

sommige vakken moeten de leerlingen wel van lokaal wisselen. Dat geldt bijvoorbeeld voor tekenen, 

muziek & theater en de practica voor de bètavakken. De pauzes houden we de komende tijd met 

inachtneming van de 1,5 meter buiten. En vergeet vooral ook niet om je eigen boterhammen en 

drinken mee te nemen, want de kantine (inclusief de automaten) op school mag niet open.   

Hoe werkt het in detail?  

Als je op school komt zul je duidelijke pijlen en borden zien die de looproutes aangeven. We 

gebruiken verschillende ingangen en er is in veel gangen “eenrichtingsverkeer”. We hebben alle 

regels voor je op een rijtje gezet in het 'RLW 1,5 meter’-protocol.  Het protocol staat op de website 

en je vindt het ook als bijlage bij deze mail. Om een indruk te krijgen van hoe de school in de praktijk 

https://www.rijnlandslyceumwassenaar.nl/ouder/belangrijke-documenten/


gaat draaien gaan we volgende week ook nog een instructiefilmpje maken.  Dit zal verschijnen op de 

‘social media’ en het YouTube-kanaal van de school. 

Naast alle vaste routes e.d. zijn er natuurlijk ook strikte hygiënevoorschriften. We zorgen op school 

voor zeep en desinfectiemiddelen zodat je helemaal volgens de regels je handen kunt wassen voor je 

het lokaal binnenkomt. Bij één ding hebben we je hulp hard nodig: elke keer als je in een nieuw 

lokaal les hebt moet je je tafeltje met een wegwerpdoekje (zeepbasis) schoonmaken. We vragen je 

om zelf elke dag een pakje wegwerpdoekjes mee te nemen. Voor school zijn ze namelijk in grote 

hoeveelheden nauwelijks te krijgen.  

Verder moeten we met elkaar nog een heel belangrijke afspraak maken: bij neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid of moeilijk ademen kom je niet naar school, doe je een ziekmelding en blijf je 

thuis.  

De andere regels ken je vast al heel goed: altijd 1,5 meter afstand houden (geldt voor leerlingen en 

leraren en leerlingen onderling), meerdere malen per dag je handen wassen, geen handen geven, 

hoesten en niezen in je elleboog en niet aan je gezicht zitten.   

Komen er nog aanpassingen voor de bevorderingseisen dit jaar? 

Daar hebben we met de vaksecties en de medezeggenschapsraad heel goed over nagedacht. 

Iedereen begrijpt dat dit schooljaar een bijzonder schooljaar is en dat er daarom aanpassingen op  

het bevorderingsreglement nodig zijn. De leerlingen hebben minder cijfers dan in een gewoon jaar. 

Daar staat tegenover dat de meeste leerlingen ‘online’ hard hebben gewerkt en veel hebben geleerd. 

Daarom hebben we de bevorderingsmogelijkheden voor dit schooljaar verruimd. Bij wijze van 

uitzondering werken we dit jaar ook met voorwaardelijke bevorderingen. Bij deze mailing vind je het 

document waarin je precies kunt lezen aan welke eisen je dit schooljaar moet voldoen om over te 

gaan.  

Komt er nog een toetsweek?  

Voor 4 havo en 5 vwo wordt er van 15 t/m 22 juni een toetsweek georganiseerd. In deze toetsweek 

worden de PTA-toetsen (schoolexamens) afgenomen die in maart stonden gepland. De 

herkansingsdag is ook al bekend: 6 juli. Zo kan iedereen volgend schooljaar goed aan zijn examenjaar 

beginnen. 

Voor alle andere klassen is geen toetsweek. We leggen de prioriteit bij de lessen, zodat mogelijke 

achterstanden kunnen worden weggewerkt en iedereen zich op het volgend schooljaar kan 

voorbereiden. De afdelingsleider spreekt met de docenten van de klas af welke toetsen en 

opdrachten er voor een cijfer tot de zomervakantie worden gemaakt.  

Zijn de eindexamenleerlingen al klaar?  

Nog niet alle eindexamenkandidaten zijn klaar. Sommige leerlingen, die ziek waren, moeten nog een 

schoolexamen maken. 4 juni is het nationale vlagmoment. Nog niet geslaagde leerlingen en 

kandidaten die hun cijfers willen verbeteren kunnen daarna nog resultaatverbeteringstoetsen 

maken. Natuurlijk willen we graag een mooie diploma-uitreiking organiseren. Hoe we dat gaan doen 

hangt af van de regels op dat moment.  

Krijgen we dit schooljaar wel gewoon zomervakantie? 

Natuurlijk, die heeft iedereen – leerlingen, docenten, medewerkers en ouders – verdiend. Het 

schooljaar duurt tot en met vrijdag 17 juli en daarna start de zomervakantie.  



 

Tenslotte 

Veel succes nog in de komende anderhalve week met de online lessen. Hopelijk hebben we je met 

deze brief duidelijk kunnen maken hoe we vanaf 2 juni gaan werken. Dat wordt natuurlijk wennen 

voor iedereen, maar we gaan er met elkaar een succes van maken. Mocht je nog niet alles begrijpen, 

dan is dat geen probleem, want de eerste les waarop je weer op school bent, leggen we alles nog een 

keer uit. En misschien heb je zelf straks ook nog heel goede ideeën over hoe we de anderhalve meter 

nog beter kunnen doen. Die horen we graag. 

Namens de schoolleiding, alle leraren en medewerkers, een hartelijke groet en een fijn Hemelvaart-

weekend. 

Jan Leuiken, rector    

 


