
 
 
 
Aan de leerlingen van Mencia de Mendoza en hun ouder(s) / verzorger(s)  
 
 
Betreft: opening schoolgebouw vanaf 2 juni 2020 
 
 
Zundert, 28 mei 2020 
 
 
Beste leerling(e), geachte ouder / verzorger, 
 
Vorige week berichtten wij jullie over de heropening van het schoolgebouw per 2 juni. Omdat 
er nog strenge richtlijnen gelden, kunnen er maar beperkt onderwijsactiviteiten op school 
plaatsvinden. Hoe we dat willen organiseren, lees je hieronder.  
 
Wij hebben besloten om fysieke lessen aan te gaan bieden voor de praktische vakken 
techniek, muziek, tekenen en LO. Daarnaast zullen er mentorlessen ingepland worden.  Om 
de 1,5 m afstand te waarborgen, hebben we ervoor gekozen om halve klassen naar school 
te laten komen.  
Vanaf volgende week hebben alle leerlingen één dag in de twee weken les op school. Op de 
andere dagen gaat het online rooster gewoon door. In Zermelo en Magister is het 
aangepaste rooster te raadplegen.  
 
De klassen zijn verdeeld in twee groepen; volgende week komt groep 1 naar school, de 
week daarna komt groep 2. In de laatste lesweek, (29 juni t/m 3 juli) hebben docenten de 
vrijheid om af te wijken van de groepen en zelf groepen samen te stellen, bijvoorbeeld op 
basis van extra ondersteuningsbehoefte. De docenten stemmen dit zelf af met de leerlingen.  
 
Om de hele logistiek corona-proof te laten plaatsvinden, hebben we een strakke planning 
gemaakt. We gaan ervan uit dat jullie je houden aan de voorgestelde maatregelen zodat we 
allemaal gezond en klachtenvrij naar school kunnen blijven gaan.  
 
 
De richtlijnen 
Iedereen die naar school komt, dient minimaal anderhalve meter afstand tot anderen te 
bewaren. Die eis geldt overal in en rond de school; het begint al bij de fietsenstalling; 
Gebruik handgel als je de school binnenkomt; ook in de lokalen is handgel aanwezig. 
Hoest en nies in je elleboog; 
Was regelmatig je handen; 
Als je gezondheidsklachten hebt als neusverkoudheid, hoesten, grieperigheid en/of koorts, 
kom je niet naar school. 
 
Algemene afspraken voor iedereen:  
 
Bij aankomst en vertrek  
Binnen de school hanteren we looproutes. Volg de pijlen.  
De kluisjes worden niet gebruikt; neem je jas en tas mee naar het lokaal.  
De kantine blijft gesloten.  
Leerlingen pauzeren en lunchen in hun klaslokaal.  



Blijf na afloop van de lessen niet op of rond school hangen! 
 
In de leslokalen  
Bij binnenkomst in het lokaal gebruiken leerlingen en docenten de desinfecterende gel voor 
hun handen.  
 
Leerlingen en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met oppervlaktespray en 
herhalen dit bij het verlaten van het lokaal. Dit geldt ook voor werkplekken en 
gereedschappen in praktijklokalen. Leermiddelen dienen bij gebruik door meerdere 
leerlingen of docenten met regelmaat schoon gemaakt te worden met water en zeep.  
 
Wij zorgen ervoor, dat de lokalen regelmatig worden gelucht. 
 
Opmerkingen m.b.t. de lessen  
 
Vanaf volgende week hebben jullie één dag in de twee weken les op school. Op de andere 
dagen gaat het online rooster gewoon door. In Zermelo en Magister is het aangepaste 
rooster te raadplegen.  
Leerlingen van groep 1 gaan de eerste week, leerlingen van groep 2 de tweede week. En 
daarna weer groep 1.  
 

Klas Groep 1 Groep 2  

   

Klas zhv1a A t/m Jer K t/m Z 

Klas zmh1a A t/m N O t/m Z 

Klas zkm1a A t/m Nij No t/m Z 

Klas zah2a A t/m Huij J t/m Z 

Klas zh2b A t/m Ko Kr t/m Z 

Klas zkm2a A t/m Gr He t/m Z 

Klas zm2b A t/m Ho Hu t/m Z 

Klas zah3a A t/m Dijck Dijk t/m Z 

Klas zm3a A t/m Lu Na t/m 

Klas zm3b A t/m Man Mar t/m Z 

 
 
Leerlingen gaan bij aankomst op school direct naar binnen en wachten niet op het 
schoolplein. Fietsen wordt op gepaste afstand in de fietsenstalling geplaatst.  
  
We gebruiken de verschillende ingangen van de school.  
Techniek: leerlingen gaan via de aula ingang naar binnen. 
Muziek: leerlingen gaan via de hoofdingang naar binnen.  
Tekenen: leerlingen gaan via de aula ingang naar binnen.  
Mentorles: leerlingen gaan via de aula ingang naar binnen. 
Lichamelijke Opvoeding: de lessen vinden plaats op de velden van DJA. 
 
 
Voor Lichamelijke Opvoeding gelden de volgende afspraken:  
1,5 meter afstand van elkaar en van de docent houden. 
We sporten in groepen van 16 max. leerlingen. 
Tijdens en na de les helpen leerlingen het materiaal schoon te maken. 
Voor de les wassen leerlingen 20 sec. hun handen met zeep.  
Er is geen toilet open bij DIA, dus graag de toiletten op school gebruiken voor de LO les. 
Leerlingen fietsen zelf naar DJA 
Leerlingen parkeren hun fietsen tussen de pionnen  
Kom in sportkleding naar school, neem je eigen drinkfles met water mee.   
Denk aan een trui of vest als het koud is.  
Omkleden is bij DJA niet mogelijk.  



 
Op school werken we, zoals we gewend zijn, met lessen van 50 minuten volgens de 
standaard lestijden. De onlinelessen blijven 30 minuten. 
 
 
Opmerkingen m.b.t. de bovenbouw 
 
Eerder hebben we al laten weten, dat we bij heropening van het schoolgebouw prioriteit 
zouden geven aan de schoolexamentoetsen die voor de voor-examenklassen gepland waren 
in toetsweek 3. Die toetsen zijn gepland vanaf 5 juni. Het rooster daarvoor wordt vrijdag 29 
mei gepubliceerd.  
 
Vanaf 2 juni is er ook de mogelijkheid voor docenten om ‘s middags, na de online-lessen, 
een individuele afspraak te maken op school of om met een kleine groep leerlingen af te 
spreken. Leerlingen moeten hiervoor beschikbaar zijn.  
 
Risicogroepen 
Hoor je zelf, of hoort een van jouw gezinsleden tot de zogenaamde ‘risico-groepen’ en vind jij 
of vinden jouw ouders het daarom niet verantwoord om naar school te komen, meld dat dan 
bij de administratie.  
 
Openbaar vervoer 
De regering vraagt leerlingen uit het voortgezet onderwijs om zo min mogelijk gebruik te 
maken van openbaar vervoer. Als je echt van openbaar vervoer afhankelijk bent om naar 
school te komen, meld dat dan bij de administratie, met je naam en je klas. Wij nemen dan 
contact op met de vervoersmaatschappij om te bespreken welke mogelijkheden er voor je 
zijn om toch naar school te komen. 
 
We vertrouwen erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen kan je 
contact opnemen met school (sandrode@mencia.nl) of met je mentor.  
 
Veel succes gewenst met de laatste loodjes van dit schooljaar, laten we er een mooie tijd 
van maken. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Anne-Geerke Hesselink, directeur a.i. 
Tristan Janssen, afdelingsleider klas 1 t/m 4 
 


