
 
 
 
Beste ouders en leerlingen, 

 

Vanaf maandag 31 mei biedt de overheid de scholen de mogelijkheid aan om weer met volledige klassen te gaan 

werken. Een positief bericht voor ons allemaal, want dit is wederom een stap terug naar normaal. Tegelijkertijd is 

het ook een spannend bericht voor docenten, ouders en leerlingen. De anderhalve-meter-regel tussen leerlingen 

onderling is dan verdwenen. Daarnaast blijkt in de praktijk dat de anderhalve-meter-regel tussen docent en leerling 

vaak moeilijk te realiseren is. Een grotere concentratie leerlingen leidt tot meer contact binnen de anderhalve meter. 

Om het vertrouwen in de normale schoolsituatie te optimaliseren, blijven de volgende basisregels van kracht: 

− was zo vaak mogelijk de handen; 

− gebruik de desinfectiemiddelen die bij de ingang van de school en de ingang van de lokalen staan; 

− houd zoveel en zo goed mogelijk afstand van elkaar, in ieder geval 1,5 meter tot personeelsleden; 

− draag een mondpakje als je loopt door het gebouw (als je in de les of tijdens de pauze zit, mag het 

mondkapje af) 

− ventileren van de lokalen. 

 

De opening van de scholen is maatwerk. Iedere school mag dat zelf invullen met als eis van de overheid dat de 

schoolopening uiterlijk 7 juni gerealiseerd is. De afgelopen dagen hebben we met de Medezeggenschapsraad 

overlegd hoe we de schoolopening op het Altena College het beste kunnen uitvoeren. 

Daar is het volgende uitgekomen.  

 

 

31 mei + 1 juni Les volgens het reguliere rooster (SOMtoday) in halve klassen 

2 t/m 4 juni 
Repetitiedagen waarbij alle leerlingen naar school komen, maar nog wel worden 

gesplitst over twee lokalen voor de rust tijdens de repetitie. 

7 juni t/m 29 juni 
Les volgens het reguliere rooster (SOMtoday) in hele klassen. 

Let op: havo-4 en atheneum-5 heeft op maandag 7 juni nog een repetitiedag. 

 

De keuze om met ingang van maandag 7 juni te starten met het lesgeven aan volledige klassen is ontstaan vanuit de 

gedachte om leerlingen in de week van 31 mei zoveel mogelijk rust te bieden. Deze rust is nodig omdat in deze week 

repetitiedagen ingepland staan. De opening van de school voor alle leerlingen tegelijk gaat namelijk gepaard met 

een verschuiving van de lestijden in verband met het instellen van gespreide pauzes. Deze gewijzigde situatie van de 

pauzes willen we pas in laten gaan met ingang van maandag 7 juni. Tijdens de repetitiedagen blijven we werken met 

gesplitste groepen om in het lokaal zoveel mogelijk rust te creëren voor de leerlingen. Alle leerlingen van een 

desbetreffend leerjaar zijn wel op hetzelfde moment op school, maar de stamklas wordt gesplitst over een tweetal 

lokalen. Het rooster voor deze repetitiedagen treft u nogmaals aan in de bijlage. 

 

 

Met ingang van 7 juni keren we terug naar de schoolsituatie van eerder dit schooljaar, namelijk met gespreide 

pauzes. De keuze voor het spreiden van de pauzes is gebaseerd op: 

− het voorkomen van massale concentraties leerlingen 

− het voorkomen van een te grote groep personeelsleden in de personeelskamer. 



Met ingang van maandag 7 juni betekent deze wijziging concreet het volgende: 

 

Pauze na het 3e en 5e lesuur (= late pauze)  Pauze na het 2e en 4e lesuur (= vroege pauze) 

Wie? mavo-23, havo-4, atheneum-345  Wie? Brugklas, havo-23, atheneum-2 

Les Lestijden   Les Lestijden  

1 08.30 – 09.20 uur  1 08.30 – 09.20 uur 

2 09.20 – 10.05 uur  2 09.20 – 10.05 uur 

3 10.05 – 10.50 uur  pauze 10.05 – 10.30 uur 

pauze 10.50 – 11.15 uur  3 10.30 – 11.15 uur 

4 11.15 – 12.00 uur  4 11.15 – 12.00 uur 

5 12.00 – 12.45 uur  pauze 12.00 – 12.30 uur 

pauze 12.45 – 13.15 uur  5 12.30 – 13.15 uur 

6 13.15 – 14.00 uur  6 13.15 – 14.00 uur 

7 14.00 – 14.45 uur  7 14.00 – 14.45 uur 

8 14.45 – 15.30 uur  8 14.45 – 15.30 uur 

9 15.30 – 16.20 uur  9 X komt niet voor in de onderbouw 

 

Vanaf 7 juni worden de pauzes weer gehouden in de overblijfruimten en buiten.  

 

Als extra maatregen heeft de overheid zelftesten beschikbaar gesteld voor personeelsleden en leerlingen van 

scholen. Voor iedereen is er de mogelijkheid om zichzelf twee maal per week zelf thuis te testen. Op 28 mei en 31 

mei zullen we vier zelftesten per persoon uitdelen in mavo-3, havo-4 en atheneum-4 omdat deze klassen in de korte 

repetitieperiode niet als complete klas op school zijn. Alle andere klassen krijgen vier zelftesten per persoon op 2 

juni bij de eerste klassikale repetitie. Als leerlingen eerder een zelftest willen, dan kunnen ze er zelf enkele ophalen 

bij de conciërges. Twee weken later zullen we opnieuw zelftesten uitdelen.  

 

Het onderstaande filmpje geeft een goede uitleg hoe een zelftest werkt. Ook op de doosjes staat een uitleg. 

 

https://youtu.be/qUtxex0xLDg 

 

Als de zelftest positief is, blijft de collega of leerling thuis en maakt een testafspraak bij de GGD. 

Formeel kunnen we niemand verplichten de zelftesten thuis te doen, maar we nemen wel het advies van de 

overheid over. Het is één van de mogelijkheden om eventuele besmettingen snel in te dammen, zodat we het 

coronavirus zo veel mogelijk  buiten de school houden en dus het virus onder controle krijgen. 

 

 

In onderstaande tabel is de planning tot het einde van het schooljaar zichtbaar. In een periode van 3,5 week worden 

de leerlingen voorbereid op de slotrepetitieweek. Deze slotrepetitieweek start op donderdag 1 juli. De roosters 

daarvoor volgen op een later moment. Tussen de repetitieweken in zijn er geen toetsen, zodat we in die weken zo 

ongestoord mogelijk kunnen toewerken naar de slotrepetitieweek. Wel is het een periode waarin handelingsdelen 

van de vakken met een praktisch component moeten worden afgesloten. Voorafgaand aan deze slotrepetitieweek 

zal de vakgroep bewegingsonderwijs de jaarlijkse buitensportdag organiseren op woensdag 30 juni. 

 

https://youtu.be/qUtxex0xLDg


31 mei + 1 juni Les volgens het reguliere rooster (zie SOMtoday) in halve klassen 

2 t/m 4 juni 
Repetitiedagen waarbij alle leerlingen naar school komen, 

maar nog wel worden gesplitst over twee lokalen voor de rust tijdens de repetitie. 

7 juni t/m 29 juni 
Les volgens het reguliere rooster (SOMtoday) in hele klassen. 

Let op: havo-4 en atheneum-5 heeft op maandag 7 juni nog een repetitiedag. 

30 juni Buitensportdag voor de gehele school 

1 juli t/m 8 juli 
Slotrepetitieweek voor de gehele school * 

Let op: de slotrepetitieweek van de brugklas eindigt op woensdag 7 juli 

Vrijdag 9 juli 
9.00 uur – Mentoruur voor de brugklas 

Verspreid over de dag leveren alle niet-examenleerlingen de boeken in * 

Vrijdag 16 juli 11.00 uur – Leerlingen halen rapport op bij de mentor * 

 

* De precieze tijdschema’s komen allemaal nog, maar zo heeft u/je alvast een globaal beeld van wat er nog komt dit 

schooljaar. 

 

 

Komende week, de week van 31 mei, geeft dhr. Wim Kant zijn laatste lessen. Hij is namelijk 100% afgekeurd. 

Gelukkig is hij hersteld van lymfeklierkanker, maar zijn energieniveau is door de behandelingen zodanig beperkt dat 

lesgeven niet meer mogelijk is op de manier zoals hij gewend is. Zijn H4-klas wordt tot het einde van het jaar – voor 

drie van de vier lessen – overgenomen door dhr. Van Kinderen en zijn H2A-klas door dhr. P. Kant. 

 

Verder stellen we alles in het werk om ook van de komende diploma-uitreikingen voor de examenleerlingen een 

onvergetelijke happening te maken. We kunnen dan nog niet met z’n allen in het Clockhuys, maar we hebben een 

heel mooi alternatief in voorbereiding! 

 

9 juli Diploma uitreiking atheneum (tijdspad volgt) 

12 juli Diploma uitreiking havo (tijdspad volgt) 

14 juli Diploma uitreiking mavo (tijdspad volgt) 

 

 

We hopen dat we zo dit schooljaar op een goede wijze kunnen vervolgen en afronden.  

 

Als u vragen of opmerkingen heeft over het bovenstaande dan kunt u ons uiteraard benaderen. 

 

Namens de schoolleiding en het team, 27 mei 2021 

Gijsbert van der Beek en Arjan van Vuuren, rector en conrector dagelijkse organisatie 


