
Kaders voor plan van aanpak De Brouwerij, onderwijs na 1 april: 

1. We streven ernaar om leerlingen zoveel als mogelijk te bedienen, rekening houdend 

met de normen die door het RIVM  zijn aangeven. Bijv. Hoeveel leerlingen passen er 

in de lokalen? Rekening houdend met de 1,5 m. maatregel.  

2. Natuurlijk staat ook de veiligheid en welzijn van medewerkers voorop. 

Aandachtspunt: Hoeveel medewerkers kunnen er tegelijk in een lokaal/kantoor 

(docenten, ondersteuners, stagiaires, etc.)? 

3. Mentoren hebben wekelijks mentorgesprek met alle mentorleerlingen en bellen 

ouders, verslagen worden in SOM gezet. 

4. In principe gaan leerlingen van 8.30 uur tot 14.30 uur naar school (i.v.m. taxi's) 

tenzij er andere afspraken gemaakt zijn. 

5. Alle medewerkers werken vanaf locatie en zijn om 8.00 uur aanwezig i.v.m. 

ochtendoverleg. 

6. Vergaderingen blijven via Teams. 

7. Looproutes blijven van kracht, net als mondkapjesplicht bij alle verplaatsingen in het 

gebouw. 

8. Pauzes worden gescheiden gehouden i.v.m. veilige afstand tot elkaar. Een rooster 

hiervoor is opgesteld. 

9. Heeft een docent milde klachten? Er komen sneltests op school beschikbaar 

(stappenplan volgt) voor medewerkers. Wachtend op uitslag wordt klas opgevangen.  

10. Docent ziek? Klas blijft thuis, tenzij er een andere oplossing mogelijk is met 

beschikbaar personeel. 

11. Leerling milde klachten? Zie beslisboom. 

12. Positieve test? Iedereen (medewerkers en leerlingen) die langer dan 15 min. binnen 

1,5 m. is geweest, gaat in quarantaine (5 dagen). 

13. Noodopvang is niet meer mogelijk i.v.m. ruimtegebrek.  

14. Sportlessen worden aangepast zodat op veilige afstand gesport kan worden. De 

gymdocent maakt sportrooster op maat. 

 

 

VSO1 en VSO 2:  Zij werken met halve groepen, 2 dagen fysiek 

onderwijs, 2 dagen thuiswerken, 

'mentordag’/noodopvangdag. Mentoren maken 

indeling van de groepen. 

VSO 1-2:  Leerlingen komen volgens rooster naar school, 

5 dagen fysiek les 

VMBO TL 3-4 Arbeid:  Mentoren stellen rooster samen, 5 dagen les, 

best passend voor elke leerling. Stages en 

praktijkvakken volgens nieuw rooster 

 

Praktijkklas:    Deze leerlingen gaan 5 dagen naar school.       

Trajectklas:  mentoren maken overzicht, 5 dagen naar 

school 

Olympus:  HAVO en VMBO leerlingen, 5 dagen naar school         

 

 

 

  

 

 


