
 

 

 
 
 
Rotterdam, 24 februari 2021 
 
Betreft: Scholen gedeeltelijk open met ingang van 1 maart 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), / Beste leerling, 
 
Tijdens de persconferentie van dinsdag 23 februari werd aangegeven dat het voortgezet onderwijs weer 
gedeeltelijk open mag met ingang van maandag 1 maart. Gedeeltelijk, omdat van de scholen wel verwacht 
wordt dat zij het onderwijs zo organiseren dat de 1,5 meter regel uitvoerbaar is.  
Voor de TooropMavo betekent dit dat we vanaf 1 maart fysiek les gaan geven aan halve klassen. De andere 
helft van de klas volgt dezelfde les op dat moment online thuis.  
In de oudernieuwsbrief van februari hebben we u op de hoogte gesteld dat er per 1 maart ook een nieuw 
rooster van kracht is en dat we dan eveneens gaan werken met aangepaste lestijden. De lessen duren dan 50 
minuten. Dit doen we om de onlinebelasting bij leerlingen te reduceren en om tijd te creëren waarin we per 
leerlaag gecoördineerde toetsen af kunnen nemen. Het in kaart brengen van de studievoortgang in klas 1 en 2 
en het handhaven van het schoolexamenprogramma in klas 3 en 4 zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.  
 
In deze brief zetten we alle wijzigingen en aanvullende afspraken voor u uiteen:  
 

1) Per 1 maart is er een nieuw lesrooster van kracht.  
Dit rooster staat inmiddels in Magister. (Het nieuwe rooster heeft te maken met de start van de 
tweede periode. Voor de meeste leerlingen betreft het een beperkt aantal wijzigingen).  

 
2) Aangepaste lestijden met ingang 1 maart. 

 

1e uur   8:30 –   9:20  Let op: het 1e uur voor klas 1 en 2 start om 8:20 uur. Hiermee spreiden we de inloop. 

2e uur   9:20 – 10:10  

3e uur 10:10 – 11:00  

 pauze van 11:00 – 11:20   Klas 1 en klas 2 brengen hun pauze door in het leslokaal. 

4e uur 11:20 – 12:10 

5e uur 12:10 – 13:00 

(evt. 6e uur 13:00- 13:50) 
 

! We raden u aan om de leerlingen van klas 1 en 2 iets te eten en te drinken mee te geven voor in de pauze. Zij 

kunnen namelijk geen gebruik maken van de kantine. De aula biedt namelijk onvoldoende ruimte om 200 

leerlingen te huisvesten met inachtneming van de 1,5 meter regel. 

!! Tussen het laatste lesuur en het eerste toetsmoment (zie verderop) kunnen de leerlingen van klas 1 en 2 die op 

school zijn wel gebruikmaken van de kantine en de aula. 

 
3) Alternerende lesdagen voor alle leerlagen. 

De leerlingen hebben hierbij om de dag fysiek les; de andere groep volgt die dag dezelfde lessen 
online thuis. Op deze manier hebben alle leerlingen in twee weken tijd voor ieder vak evenveel fysieke 
lessen. 
In klas 2 t/m 4 worden de klassen (de mentorgroepen) op achternaam gesplitst in twee groepen.  

 De leerlingen waarvan de achternaam begint met een ‘A’ tot en met ‘L’ zitten in groep 1. 

 De leerlingen waarvan de achternaam begint met een ‘M’ tot en met ‘Z’ zitten in groep 2. 
(Vanwege de diverse clusters is een andere verdeling niet mogelijk) 
In klas 1 zijn er nog geen clusters. De leerlingen worden per klas evenwichtig verdeeld in twee 
groepen. De groepsindeling van klas 1 staat in de bijlage van deze e-mail. 



 
 
 

(hieronder een uitgewerkt overzicht tot 26 maart, natuurlijk onder voorbehoud van nieuwe berichtgeving) 
 

 S = les op School T = online les Thuis 

 
(beide volgens het nieuwe rooster en de nieuwe lestijden)  
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4) Gecoördineerde toetsmomenten voor alle leerlagen. (maximaal 4 toetsen per week) 
Om de studievoortgang zo objectief mogelijk in kaart te brengen, gaan we werken met 
gecoördineerde toetsmomenten. Dit betekent dat iedereen, uit dezelfde leerlaag op hetzelfde 
moment de toets maakt van een bepaald vak. (Indien een bepaald vak niet in jouw vakkenpakket zit, 
hoef je deze toets natuurlijk ook niet te maken). 

 
 Klas 1 en 2 hebben de volgende toetsmomenten: 

  Dinsdag van 12:30 – 13:30   en van 13:40 – 14:40  

  Donderdag van 13:20 – 14:20 en van 14:30 – 15:30  

 

             Klas 3 en 4 hebben de volgende toetsmomenten: 

  Maandag van 13:20 – 14:20  en 14:30 – 15:30 

  Woensdag van 13:20 – 14:20 en 14:30 – 15:30  

 

 

 ! Een ingevuld toetsmoment gaat voor een eventueel geplande les op het 6e uur. 

 !! Vanaf 9 maart starten we met het afnemen van toetsen. Leerlingen worden tijdig geïnformeerd over  

 wanneer welke toets wordt afgenomen.  

 !!! Het kan dus zo zijn dat leerlingen die op een bepaalde dag thuis de lessen online volgen, in de  

 middag wel op school verwacht worden om een toets te maken. Het afnemen van toetsen organiseren  

 we wel weer in kleine klassen zodat de 1,5 meter regel gehandhaafd kan worden.   

!!!! Indien een leerling vanwege de benodigde reistijd een online les iets eerder moet verlaten om op  

tijd bij het toetsmoment aanwezig te zijn, dan is dat toegestaan.  

 

5) Inhaalmoment voor gemiste toetsen 

Op vrijdagmiddag is er voor alle leerlagen een inhaalmoment. Leerlingen die een toets gemist hebben, 

kunnen deze dan inhalen. Hiervoor wordt een inhaalafspraak gemaakt. Het inhaalmoment start om 

13:20 uur.  

 



 

 

 

6) Voor sommige vakken gelden er aanvullende afspraken/mogelijkheden. 

 Het vak LO wordt zo veel mogelijk buiten gegeven (houdt hiervoor rekening met schoenen en 

kleding); 

 Het kan zijn dat de online les voor het vak theater e/o lichamelijk opvoeding bestaat uit een 

opdracht die in het betreffende uur uitgevoerd dient te worden.  

 

 

7) Coronaregels 

Gezien de huidige omstandigheden heeft de overheid ons gevraagd om invulling te geven aan een 

aantal veiligheidsvoorschriften. Het houden aan deze veiligheidsvoorschriften is voor leerlingen een 

voorwaarde om fysiek onderwijs op school te volgen. 

 

 Leerlingen en medewerkers komen alleen naar school wanneer zij vrij zijn van klachten die 

mogelijk duiden op het coronavirus. Indien uw zoon/dochter klachten vertoont dan blijft hij/zij 

thuis en laat u uw zoon/dochter testen (U meldt uw zoon/dochter telefonisch afwezig en u houdt 

ons op de hoogte van de testuitslag); 

 Leerlingen dragen een mondkapje bij loopbewegingen in de gangen en in de aula. (We adviseren 

om de leerlingen ook een mondkapje te laten dragen tijdens de les); 

 De school organiseert en faciliteert de 1,5 meter maatregel. De uitvoering daarvan is echter een 

gedeelde verantwoordelijkheid. Wij doen hierbij dan ook een dringend beroep op u en op onze 

leerlingen om hier uitvoering aan te geven. 

 

 

We hopen u met het bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben en waar nodig, ook gerustgesteld te 
hebben. We begrijpen echter dat er mogelijk ook nog vragen zijn. Vanaf maandag 1 maart is de school weer ‘in 
bedrijf’ en kunt u voor vragen contact opnemen met de receptie of met mevrouw De Nekker (teamleider) of 
met ondergetekende. 
 
We zien er naar uit om weer gedeeltelijk open te gaan en om onze leerlingen weer op school te zien. 
 
Mocht de persconferentie, die nu gepland staat op 9 maart, informatie opleveren waarop wij dienen te 
anticiperen, dan ontvangt u van ons uiteraard een nieuwe informatiebrief. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Martin van Zanten 

 

 

PS. In de oudernieuwsbrief van februari hebben wij u ook geïnformeerd over de informatieavonden voor de 

pakketkeuzen. Natuurlijk ontvangt u voor deze online bijeenkomst nog een link via Magister.  


