
 

 

        Hengelo, 15-01-2021   

 

Aan: ouders/verzorgers van de leerlingen van ‘t Genseler 

 

Betreft: Roosteraanpassingen n.a.v. de anderhalve meter eis 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Afgelopen woensdag heb ik u een brief gestuurd naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag. 

Helaas is de eis van anderhalve meter afstand tussen leerlingen opnieuw ingevoerd. Dat betekent dat 

we het rooster dat net een week actief was weer moesten aanpassen voor met name de 

praktijkvakken. Door de anderhalve meter eis is het niet mogelijk om met oorspronkelijke 

groepsgrootte in het lokaal te zijn. We hebben ervoor moeten kiezen de groepen te halveren. Gevolg 

daarvan is dat de helft van de praktijklessen dan ook uitvallen. Dat is een negatief gevolg waar we 

niet onderuit komen.  

De roostermakers zijn heel druk geweest om deze eis om te zetten in een nieuw rooster. We hebben 

ernaar gestreefd om zoveel mogelijk lessen wel door te laten gaan. Dat lijkt simpel maar het heeft 

echt grote consequenties. Voor sommige lessen zijn de groepen gehalveerd en de lestijd ook. Voor 

andere lessen is gekozen voor de ene week wel les, de andere week niet.  

Het is heel belangrijk om wekelijks in presentis te kijken wat het actuele rooster is! De ene week kan 

het rooster anders zijn dan de andere. Daarmee kan voorkomen worden dat leerlingen voor niets op 

school komen, of dat ze er niet zijn terwijl ze wel les hebben.  

Wij zijn ons er terdege van bewust dat al deze wisselingen voor de leerlingen en voor u als 

ouders/verzorgers tot onzekerheid kan leiden. Als u onzeker bent, kunt u altijd contact zoeken met 

de mentoren of de school. Zij kunnen u verder helpen om duidelijk te krijgen hoe het zit. 

Afhankelijk van de maatregelen die eventueel wijzigen moeten we misschien weer aanpassingen 

doorvoeren. De huidige tijd doet een groot beroep op de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen 

van ons allen.  

  

Wij danken u voor de medewerking, 

 

Met vriendelijke groet, 

Dave van Zutphen, directeur ‘t Genseler 

 


