Zwolle, 27 mei 2020

Aan:

Leerlingen en ouders/verzorgers klas 1, 2, A3/H3/MH3

Betreft: Les vanaf 3 juni a.s.

Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),
Afgelopen week hebben jullie van ons een brief ontvangen over de komende weken. In deze
brief hebben we aangegeven dat de leerlingen van de onderbouw vanaf woensdag 3 juni elke
week een paar uur naar school mogen om lessen te volgen en toetsen te maken. Wij
verheugen ons erop om de leerlingen weer te zien.
We zullen in eerste instantie stil staan bij het weer samen zijn op school en hoe de leerlingen
de afgelopen periode beleefd hebben. Het lesrooster voor de leerlingen is inmiddels in
Magister te vinden en op de website van het Meander College is het toetsrooster in te zien.
We hebben ervoor gekozen om toetsen af te nemen vanuit de overtuiging dat toetsen een
belangrijk onderdeel zijn van het leerproces. We begrijpen dat de voorbereiding op deze
toetsen anders zal zijn dan voorheen en wij zullen hier terdege rekening mee houden. In de
brief van afgelopen week is aangegeven voor welke vakken er nog een toets op school is.
Op basis van de richtlijnen van het RIVM hebben wij de volgende gedragsregels opgesteld:
 Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar.
 Blijf thuis wanneer je coronaverschijnselen hebt zoals koorts, hoesten, keelpijn en
neusverkoudheid. Dan ziekmelden via het e-mailadres absentie@meandercollege.nl
 Toiletruimtes mogen slechts door één persoon tegelijk worden gebruikt. Er hangt een
bordje aan de buitendeur. Draai dit om bij binnenkomst en vertrek. Houd ook hier 1,5
meter afstand tot de deur als je moet wachten.
 Bij aankomst op het schoolplein ga je direct door naar binnen en blijf je niet bij de
fietsen hangen.
 Voordat je de school binnenkomt, snuit je uit voorzorg je neus.
 Als je je neus hebt gesnoten, gooi je het zakdoekje direct buiten in de prullenbak.
 Je loopt de school alleen via de hoofdingang naar binnen.
 Bij binnenkomst desinfecteer je je handen bij één van de zuilen
 Je loopt vervolgens direct door naar je lokaal.
 Volg in de hele school de looproute zoals deze door pijlen wordt aangegeven.
 Je maakt geen gebruik van de garderobe of je kluisje: je tas en je jas houd je bij je.
 Gedurende je tijd op school blijf je in hetzelfde lokaal: ook voor toetsen en pauze.
 Na afloop van je laatste les loop je rechtstreeks naar buiten, ook weer via de
hoofdingang. Het is niet toegestaan om voor school of op het schoolplein te blijven
om na te praten. Je gaat meteen naar huis.

Leerlingen binnen een straal van 8 kilometer van de school wordt uitdrukkelijk verzocht om
geen gebruik te maken van het OV en zoveel mogelijk op de fiets te komen, dan wel zich te
laten brengen en halen. Leerlingen buiten een straal van 8 kilometer van de school worden
ook opgeroepen geen gebruik te maken van het OV, maar zoveel mogelijk naar school te
fietsen of zich te laten brengen en halen. Mocht er een probleem zijn omtrent het vervoer,
dan willen we jullie vragen contact op te nemen met mevrouw Den Hertog via het emailadres tdenhertog@meandercollege.nl
We hopen jullie voldoende te hebben geïnformeerd en heten de leerlingen van harte welkom
op school vanaf woensdag 3 juni volgens het lesrooster.

Met vriendelijk groet,
de schoolleiding, alle docenten, mentoren en onderwijsondersteuners

