
 

 

 

Hengelo, 27 mei 2020 

 

Aan: alle leerlingen van ’t Genseler en hun ouders/verzorgers 

 

Betreft: Afspraken start school per 2 juni aanstaande 

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

In mijn brief van twee weken geleden heb ik aangegeven dat we waarschijnlijk per 2 juni weer 

kunnen starten met lessen geven. Inmiddels is duidelijk dat het echt doorgaat. De collega’s zijn hier 

heel blij mee! 

Ik heb ook in mijn filmpje aangegeven dat het naar school gaan niet hetzelfde zal zijn als voor de 

corona. Om op een goede manier de lessen te kunnen volgen moeten we een aantal regels en 

afspraken maken. In deze brief zet ik deze regels en afspraken voor jullie op een rijtje: 

• We moeten anderhalve meter afstand tot elkaar houden. Dit is de belangrijkste regel omdat 

deze ervoor zorgt dat we elkaar niet kunnen besmetten. Hoe doen we dat dan? Dit doen we 

door op het schoolplein, in de fietsenstalling, in de gangen en in de lokalen te zorgen dat we 

op anderhalve meter afstand blijven. In de theorielokalen staan de tafels uit elkaar en in de 

praktijklokalen zijn werkplekken gemaakt die dit regelen. We zullen hier aan moeten wennen 

en we moeten elkaar helpen herinneren aan de afspraken als het een keer niet lukt! 

• We moeten zorgen dat we heel schoon werken. Dit doen we door elke keer als we een 

lokaal binnen komen onze handen te desinfecteren met desinfectiegel. Ook maken we aan 

het begin van de les en aan het eind van de les de tafel met een schoonmaakdoekje schoon. 

Bij de praktijkvakken gaan we aan het eind van de les het gereedschap en de materialen die 

we gebruikt hebben schoonmaken. 

• In de school hebben we 1-richtingsverkeer. Dat wil zeggen dat we in de gangen maar één 

kant op mogen lopen. Dit staat aangegeven met pijlen op de vloer en met bordjes aan het 

plafond. We komen binnen via de hoofdingang en lopen dan langs lokaal 1 de gang in naar 

de plek waar we zijn moeten. We gaan dus niet de gang in langs de kantoren van meneer van 

Zutphen en meneer Wennink! Ook niet als je bijvoorbeeld in lokaal 16 moet zijn. Aan het 

eind van je lessen ga je door de gang van lokaal 15, 16 en 17 en door de kantine weer naar 

buiten. Het is de bedoeling dat je elkaar niet inhaalt in de gang en dat je anderhalve meter 

achter je voorganger blijft. Een beetje hetzelfde als in de rij bij de kassa in de supermarkt. Als 

je bij je lokaal bent en er staat een rij voor de deur, blijf dan zoveel mogelijk bij de muur 

staan zodat anderen er langs de andere muur langs kunnen.  

• In de fietsenstalling is ook 1-richtingsverkeer én moeten jullie anderhalve meter afstand 

houden. Als je op school komt ga je bij de tweede poort in het hek naar het schoolplein naar 

binnen. Dan ga je door de eerste poort van de fietsenstalling naar binnen. Je parkeert je fiets 

en je gaat door de tweede poort naar buiten. Dan loop je direct door naar de hoofdingang. Je 



hoeft niet te wachten tot de bel gaat maar je gaat direct naar binnen en naar je het lokaal 

waar je zijn moet. Aan het eind van je lessen kom je via de kantine naar buiten. Je gaat door 

de poort bij de container naar binnen en door de voorste poort weer naar buiten. Op die 

manier kom je elkaar in de fietsenstalling niet tegen maar loop of fiets je achter elkaar aan 

dezelfde kant op. Als je de lijnen volgt komt alles goed. 

• Als je op school komt heb je drie uur les in het zelfde lokaal. Dit hoeft natuurlijk niet 

dezelfde les te zijn! Na deze drie uur ga je weer naar huis waar je tijd hebt om opdrachten te 

maken. Je begint óf om half negen, óf om half één. Je mentor heeft hier een indeling voor 

gemaakt. Het zou goed zijn als je op school niet naar de wc hoeft. Dan hoef je niet onnodig 

door de gang te lopen én hoeft de wc minder vaak schoon gemaakt te worden. Als je het niet 

zo lang kunt ophouden kun je natuurlijk wel naar de wc gaan! 

• Er is geen pauze. Je hebt drie uur achter elkaar les en gaat dan weer naar huis. Door geen 

pauze te hebben, komen jullie ook minder met elkaar in aanraking en kunnen jullie beter op 

anderhalve meter afstand blijven. Omdat er geen pauze is, is er ook geen eten te koop bij de 

balie. 

• Als je naar je lokaal gaat, neem je je jas mee. Deze hang je op je stoel en de tas kan op een 

tafel in het lokaal. Je telefoon moet uitgeschakeld in je tas.  

Omdat de lessen dagelijks weer op school zijn, moet iedere leerling zijn geleende chromebook 

weer inleveren!!!  

Voor de lessen is het belangrijk dat de leerlingen een pen meenemen naar school. 

Omdat we geen algemene pauze hebben zal tijdens het lesblok wel een rustmoment ingelast 

worden. Dan kunnen leerlingen iets eten en drinken. Dit moeten leerlingen wel zelf meenemen! 

Zoals jullie kunnen lezen hebben we veel regels en afspraken moeten maken. Dat zal vast niet 

allemaal vanaf het begin helemaal goed gaan en dat is niet erg. We moeten met z’n allen wennen 

aan de nieuwe manier van naar school gaan.  

Omdat het heel veel informatie is om te lezen hebben we ook weer een filmpje gemaakt waarin de 

regels en afspraken worden uitgelegd. Dit filmpje kunnen jullie vinden op de website van school en 

door deze link aan te klikken: https://youtu.be/d00EXJzsswY 

Mochten er vragen zijn of begrijpen jullie het niet goed kun je altijd contact opnemen met school! 

Als we op 2 juni weer gestart zijn hebben we nog ongeveer vier weken les. Dan is het al 

zomervakantie. In die vier weken kunnen we wennen aan de nieuwe manier van naar school gaan. 

Na de zomervakantie zal het naar school gaan ook nog op de nieuwe manier doorgaan.  

Als we samen wennen aan de nieuwe afspraken en de nieuwe manier van werken komt het vast 

helemaal goed en kunnen we gelukkig weer naar school. De meesten van jullie hebben dit echt wel 

gemist. 

 

Met vriendelijke groet, 

Dave van Zutphen 

https://youtu.be/d00EXJzsswY

