
 

Aan de leerlingen van de CSB en  

hun ouder(s)/verzorger(s) 

 

 

 

 

 

 

 

       Amsterdam, 20 mei 2020 

 

Betreft: update 20 mei 2020 

  

 

Beste leerlingen, beste heer, mevrouw, 

 

Per 2 juni mogen we jullie weer op school ontvangen en met deze mail informeren we 

jullie over de manier waarop we dat op een veilige manier gaan doen. Uiteraard zal het 

anders zijn dan je gewend bent. Wij houden ons aan de richtlijnen zoals die in het 

protocol van de VO-raad zijn vastgelegd.  

Hieronder worden de zaken beschreven zoals die voor ons als school actueel zijn. 

 

Vervoer 

De overheid verzoekt scholieren uitdrukkelijk om geen gebruik te maken van het OV en 

zoveel mogelijk op de fiets te komen, dan wel zich te laten brengen en halen door een 

ouder/verzorger.  

We gaan ervan uit dat de leerlingen géén gebruik maken van het OV. Als je afstand tot 

school meer is dan de genoemde grens van 8 kilometer, neemt de school contact met je 

op om te kijken hoe je dit gaat organiseren. 

 

Aankomst en vertrek 

De school is alleen geopend voor leerlingen en medewerkers. Helaas mogen wij geen 

toegang bieden aan de ouders/verzorgers. We werken met vaste looproutes in het 

gebouw en op het plein. Alle fietsen worden daarom op het fonteinplein gestald. Voor 

scooters is er alleen mogelijkheid in de scooterstalling aan de oostzijde van het gebouw. 

 

We komen allemaal door de hoofdingang binnen. Hier kun je meteen je handen wassen 

en krijg je instructie over de looproutes en de protocollen. Omdat dit tijd kost, vragen wij 

je om ongeveer 15 minuten voor aanvang van je les op school aanwezig te zijn.  

We gebruiken meerdere uitgangen; het hangt af van de locatie waar je les hebt of een 

toets maakt welke uitgang je gebruikt. 

 

Na afloop van de les ga je direct naar huis. Er is géén gelegenheid om in het gebouw of 

op het plein te verblijven of de Jumbo te bezoeken. 

 

Hygiëne en veiligheid 

Volgens de richtlijnen van het RIVM blijf je met (luchtweg)klachten thuis; je neemt dan 

contact op met je mentor. In elk lokaal liggen bij de ingang papieren zakdoekjes, 

desinfecterende gel en oppervlakte sprays. Bij binnenkomst van een lokaal was je altijd 

je handen en bij vertrek maak je je tafel schoon. Er zijn voldoende plekken in de school 

gecreëerd om je handen te wassen. Er zijn wisselende startmomenten en de indeling van 

de lokalen is aangepast om dit mogelijk te maken. 

 

Rooster 

Je rooster staat uiterlijk vrijdag 22 mei in zermelo. Je krijgt voor alle leervakken een 

toets die aansluit op de stof die tijdens het online onderwijs is aangeboden. Ook is er 



voor jou een – fysiek - moment met je mentor ingeroosterd. We zorgen er voor dat je de 

toetsen altijd in hetzelfde lokaal maakt en met dezelfde klasgenoten. Alleen bij de 

clustergroepen in mavo 3 en havo 4 lukt dat niet altijd. De lokalen zijn zo ingericht dat er 

genoeg ruimte is om afstand te houden.  

 

Blended learning 

Onder blended learning verstaan wij een combinatie van onderwijs op afstand en fysieke 

les op school. Wij starten hiermee direct na het Pinksterweekend. Doel is om ervaring op 

te doen met het onderwijs op 1.5 meter. 

 

Vanaf dinsdag 2 juni volgen de leerlingen uit  B1, B2, H3 en V3 in de ochtend vooral 

online les. Er zijn in de middag enkele fysieke lessen op school. Vakdocenten en 

leerlingen overleggen over een evenwichtige samenstelling van de groepen. 

Een aantal van deze lessen zal worden gestreamd (live gedeeld met de leerlingen die 

thuis werken).  

 

LET OP:  

Als je op school wordt verwacht voor een fysieke les in deze week, is dat alleen zichtbaar 

in zermelo (dus niet in magister). Als een les wordt gestreamd en jij deze thuis moet 

volgen, zie je in zermelo een rode camera + online staan. Als je op school wordt 

verwacht, staat er een lokaal.   

 

 
 

Pauzes 

De situatie maakt het niet mogelijk om pauze te houden in en rond het gebouw. De 

kantine is gesloten. In het rooster wordt ervoor gezorgd dat er (vrijwel) geen sprake is 

van pauzes. Mocht je toch iets willen eten, dan kan dat alleen met een zelf meegebrachte 

lunch in het lokaal of in de aula. Er is géén toegang tot de kluisjes. 

 

Afspraken online les 

Op de studiedag van afgelopen donderdag hebben de docenten de online-lessen 

geëvalueerd. Hieruit is een aantal verbeterpunten gekomen. Ook hebben we afgesproken 

dat we iedere online les vanaf nu op dezelfde manier willen starten. Dit betekent voor 

jullie dat: 

- je camera aan staat en de microfoon uit. We vinden het heel belangrijk om je te 

zien: zorg er dus voor dat je hebt ontbeten, bent aangekleed en je haar goed zit. 

- je op een rustige werkplek zit en actief mee doet met de les. 

- je op tijd inlogt: absenties worden alleen aan het begin van de les geregistreerd.  

 

Vragen 

Voor vragen kun je volgende week “online” bij je mentor terecht. We zien er naar uit om 

jullie weer te ontmoeten op school. 

 

Fijn weekend! 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens het team, 

 
 

Tommie Verheul 

rector 


