
 

 

        Hengelo, 3 maart 2021 

 

Aan: alle ouders/verzorgers van de leerlingen van ’t Genseler 

 

Betreft: lesrooster m.i.v. maandag 8 maart 

 

Beste ouders/verzorgers, 

In de vakantie is er weer een persconferentie over de coronasituatie geweest. Daar is aangegeven 

dat het voortgezet onderwijs weer leerlingen op school kan ontvangen. Als school voor 

praktijkonderwijs deden we dat al voor de praktijkvakken en voor sommige groepen met examens.  

We willen de leerlingen ook weer op school laten komen voor andere lessen dan de praktijkvakken 

en groepen met examens. Hierbij willen we de onderbouwleerlingen voorrang geven en daar waar 

mogelijk ook bovenbouwleerlingen meer lessen op school te laten volgen.  

We moeten ons aan een aantal regels houden en dat heeft gevolgen voor de manier waarop we het 

kunnen organiseren.  

De belangrijkste maatregel is dat leerlingen en personeel op anderhalve meter van elkaar moeten 

blijven. Dat heeft tot gevolg dat we maar met halve groepen lessen kunnen geven. Om alle leerlingen 

zoveel mogelijk aan bod te laten komen kiezen we ervoor om de halve groepen 3 lesuren op school 

te laten komen. De eerste groep zal het eerste, tweede en derde uur les krijgen, de tweede groep het 

vierde, vijfde en zesde lesuur. 

Ook kiezen we ervoor om geen pauzes in de kantine te houden omdat het daar onmogelijk is om de 

afstand te houden. De kantine is dicht. Leerlingen kunnen pauze houden in het leslokaal waar ze les 

hebben of buiten. Zowel de leerlingen die in de eerste drie uur les hebben als de leerlingen die de 

tweede drie uur les hebben, hebben een pauze.  

Om de lessen op school goed te kunnen volgen is het nodig dat de leerlingen hun Chromebook en 

eventuele boeken meenemen naar school. Wilt u erop toezien dat dit op een goede manier gebeurt? 

Verder blijven de volgende maatregelen bestaan: 

- Mondkapje is verplicht tijdens het verblijf in de gangen en de praktijkvakken. In de 

theorielokalen als de leerlingen zitten, mag het mondkapje af. 

- Binnen de school geldt weer 1-richtingsverkeer. Dit staat aangegeven met pijlen op de vloer. 

- Bij binnenkomst in het lokaal worden de handen gedesinfecteerd en de tafels schoon 

gemaakt. 

- Tussen de eerste en de tweede groep worden de toiletten schoongemaakt. 

Op dit moment zijn de roostermakers druk bezig om dit te organiseren. Zij zullen de planning maken 

voor alle groepen. Hiervoor moeten de leerlingen Presentis goed in de gaten houden. 

 



We hopen dat deze stap snel gevolgd gaat worden met een volgende stap richting het volledig 

kunnen openen van de school en het werken volgens het oorspronkelijke rooster. We gaan er vanuit 

dat in de loop van dit schooljaar hier de volgende stappen in kunnen worden gezet. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te te hebben, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dave van Zutphen, directeur ’t Genseler.       

 

 

 


